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يةكيَتى و ثارتى لةسةر ثؤست ناكؤكن

ئةنداميَكى (م.س) يةكيَتى :وةزارةتى بازرطانى هةقى ئيَمةية ،نةك ثارتى
ل��ةس��ةر دابةشكردنى ضةند
ثؤستيَكى باآل لة بةغدا ،ناكؤكيى
ك��ةوت��ووةت��ة ن��يَ��وان يةكيَتىء
ثارتييةوةو يةكيَتى لةبةرامبةر
ث��ارت��ي��دا ه��ةس��ت ب��ة «غ��وب��ن»ء
بةشخوراويى دةكات.
س��ةرض��اوةي��ةك��ى ئ��اط��ادار بة
رؤذنامةى راطةياند :كة يةكيَتى
لةبةرامبةر ثارتيدا كيَشةى هةيةو
ئ��ةو دابةشكردنانةى ثارتى لة
ثؤستةكانى بةغدا كردوويةتى،
ي��ةك �َي��ت��ى ث��يَ��ى رازي نييةو

راثؤرتى ثةرلةمانتاران لة بارةى دةربةنديخانةوة:
ثيسبوونى ئاو ،ثوكانةوةى كشتوكالَى برنج ،دانةمةزراندن

ل17...

رؤذنامة

ضاوةإيَدةكريَت َ
تالةبانىء بارزانى
لةسةر ئةو طرفتانة كؤببنةوة.
موئةيةد تةيب ،ثةرلةمانتارى
ث��ارت��ىء وت��ةب��يَ��ذي رةسميي
فراكسيؤنى هاوثةيمانيى ،بؤ رؤذنامة
وت��ى« :دابةشكردنى ثؤستةكان
وةك ثيَشتر لة راطةياندنةكاندا
بآلوكراونةتةوة ،يةكالييبوونةتةوةو
وةزارةت��ى دةرةوةو بازرطانى بؤ
ثارتينء تةندروستيش بؤ يةكيَتى».
َ
دةولةت
وتيشى« :ئيَستا وةزارةتى
َ
كؤمةلطةى مةدةنيىء
بؤ كاروبارى
وةزارةتى كاروبارى ذنان ماون ،كة
يةكيَكيان بؤ يةكيَتيية».

لةاليةكى ترةوة ،سةعدى ئةحمةد
ثيرة ،ئةندامى مةكتةبى سياسيى
يةكيَتى ،بة رؤذنامةى راطةياند:
«يةكيَتى ،هةقى وةرطرتنى وةزارةتى
ب��ازرط��ان��ي ه��ةي��ةء «ثيَمانواية،
بةوشيَوةية نةبيَت ،ئيستيحقاقى
خؤمان وةرنةطرتووة».
سةعدى ثيرة لة ضاوثيَكةوتنيَكى
رؤذنامةدا كة دةقةكةى لة ل()6
ب�لآوب��ووةت��ةوة َ
دةل �َي��ت« :دةبيَت
جؤريَك لة ئينساف هةبيَت لةنيَوان
يةكيَتىء ثارتيدا لة دابةشكردنى
وةزارةتء ثؤستةكاندا».

بةختيار عةلى :ميدياى كوردى توانيويةتى
دةسةآلت بخاتة جوغزى ضاوةديَركردنةوة
ل13-12...
مةحمود عوسمان :بؤ كورد وا باشتربوو
داواكارييةكانى طؤإان جَيبةجَيبكراية

راثرسييةك :زياتر ()%60ى

خةلَك بارى ئابوورييان

خراثتر بووة يان نةطؤأاوة
رؤذنامة
بةثيَى نويَترين ِراثرسى ()%41.73ى َ
خةلكى كوردستان
طؤرانكارييةك لة بارودؤخى ئابووريى خيَزانةكانياندا
هيض
ِ
�ؤراءةء ()%18.57ى بةشداربووانيش بارودؤخى
�
�ةط
ن�
ِ
ئابووريى ذيانيان خراثتربووة.
لةو راثرسييةدا كة ثةيمانطاى كوردستان بؤ ثرسة
سياسييةكان لةسةر رةوشى سياسيىء ئابووريىء ئةمنيى
َ
لةسالى ()2010دا ئةنجاميداوةو
هةريَمى كوردستان
بارةطاكةى لة شارى هةوليَرة ،دةركةوتووة كــــة ()%35.20
ى بةشداربووان بؤضوونيان واي��ة حكومةتى هةريَمى
كوردستان لةو َ
سالةدا حكومةتيَكى الوازء بيَبةرنامة بووةء
()%22.45يش وةكو ثيَويست ئاطادارى كاروبارى حكومةت
نين.
سى ثاريَزطاى (هةوليَر،
هةر
لة
راثرسييةى
ئةم
ثةيمانطاكة
َ
سليَمانى ،دهؤك) لةنيَوان ( )980كةسدا ئةنجامداوة.
راثــرســيــيــةكـة ئاماذة بؤ ئ��ةوةش��دةك��ات كة
()%33.67ى بةشداربووان بؤضوونيان واية ئؤثؤزسيؤن
ك��ارى بؤ دةرخستنى كةموكورتييةكانى حكومةتء
لةبةرامبةريشدا
ك��ردووة،
ضــارةســةركــردنــيــان
()%23.78ى بةشداربووان ثيَيانواية :ئؤثؤزسيؤن تةنها
رةخنةى طرتووةء بةرنامةى ضاكسازيى نةبووة.
دةرب���ارةى ضاالكى فراكسيؤنةكانى ناو ثةرلةمانى
كــوردســتــان ،راثــرسـيـيـةكة ئاشكراى ك��ردووة
��ؤرانء ()%50.61ي���ش
()%28.98ى بـةشـداربووان ط� ِ
كوردستانىء ()%9.59يش يةكطرتوو ء ()%3.88يش كؤمةأل
بة ضاالك دةزانن.
لة بةشيَكى ت��رى ئ��ةو راثرسييةشدا كة تايبةتة بة
َ
هةرسى ثاريَزطاكةى
هةلبذاردنةوة يان البردنى ثاريَزطارى
َ
هةريَمى كوردستان ،دةركةوتووة كة زؤربةى دانيشتووانى
َ
لةطةل مانةوةى
ثاريَزطاى هةوليَر كة ( )40.58دةنطةكانة
نةوزاد هادى ثاريَزطارى هةوليَردان ،لةبةرامبةردا زؤرينةى
بةشداربووانى ثاريَزطاى سليَمانىء دهؤكيش دةنط بة
ثاريَزطارةكانيان (بةهرؤز قةشانى ،تةمةر ِرةمةزان) نادةنء
دةيانةويَت بطؤإدريَن.

ل7...

دةزطاكانى ئاسايشء ثاراستنء زانياريي داواى دوو ياسا دةكةن

ل2...

بةأيَوةبةريَتيية طشتييةكان ،لة سليَمانى دادةخريَن
ئةلةند مةحوى
وةزارةت����ى داراي���ى حكومةتى
هةريَمى كوردستان ،لةضوارضيَوةى
يةكطرتنةوةى هةردوو وةزارةتةكةدا،
ئةو بةإيَوةبةريَتيية طشتييانةى كة
لةسليَمانى هةن ،داياندةخات.
بايز َ
تالةبانى ،وةزي��رى داراي��ى
بة رؤذنامةى راطةياند« :بةبإيارى
ثةرلةمانى ك��وردس��ت��ان ،ه��ةردوو
وةزارةتى دارايى يةكيانطرتووةتةوةء
ثيَويستة وةزارةتء بةإيَوةبةريَتيية

طشتييةكان لةسليَمانى نةميَننء يةك
بةإيَوةبةريَتيى طشتيى هةبيَت».
ئةو بةإيَوةبةريَتيية طشتييانةى
كة ئةم بإيارةى وةزارةت��ى دارايى
لةسليَمانى دةيانطريَتةوة ،ثيَكهاتوون لة
ديوانىوةزارةتىدارايى،بةإيَوةبةريَتيى
طشتيى دارايى ،بةإيَوةبةريَتيى طشتى
باج ،بةإيَوةبةريَتيى طشتيى خانةنشين،
بةإيَوةبةريَتيى طشتيى طومرط لة
سليَمانى.
فةرمانبةرى ئةو بةإيَوةبةريَتيية
طشتييانةى س��ةر ب��ة وةزارةت���ى

دارايين ،نيطةرانيى لةوة دةردةبإن
كة وةزارةت��ى داراي��ى ريَطة نادات،
راذةكانيان بطوازنةوة بؤ وةزارةتيَكى
تر ،ئةمةش طرفتى بؤ دروستكردوونء
لةبةرامبةردا وةزيرى دارايى ،جةختى
ل��ةوةك��ردةوة كة فةرمانبةرةكانى
ئ��ةو بةإيَوةبةريَتيية طشتييانة،
دةطوازريَنةوة بؤ ئةو فةرمانطانةى
كة كةموكووإييان لةفةرمانبةردا
هةيةء ئةطةر كةسيَكيش بيةويَت
وةزارةت��ةك��ةى بطؤإيَت ،ثيَويستة
رةزامةنديى وةزارةت���ى بةرامبةر

لة دةرةوةى بةركةوتةى هةلَبذاردن

ثارتي ،كار بؤ وةرطرتني
ثؤستيَكى ئةمنيى عيَراق دةكات
رؤذنامة

ثارتي ديموكراتي كوردستان لةإيَي ليستي
هاوثةيمانييةوة كاردةكات بؤ وةرطرتني
ثؤستيَكى وةزاريى ترء بة تايبةتيش دةزطاي
َ
هةوالطريي عيَراقي.
َ
كؤمةلى
فاتيح داراغايي ،ثةرلةمانتاري
ئيسالميى لة ثةرلةماني عيَراق بة رؤذنامةي
وت« :وةكو ئةندامي ئيئتيالفي فراكسيؤنة
كوردستانييةكانء وةكو ئةندامي شاندي
دانوستانكاريش ئاطادارنين لةو داواكردنةء
ثرسء راويَذ بة ئيَمة نةكراوة».
بة طويَرةي ئةو زانيارييانةي دةست
رؤذنامة كةوتوون ،لة دةرةوةي ئيئتيالفي

ك��وردس��ت��انء ب��ة ن��اوي (ب��ةرك��ةوت��ةي)
نيشتمانييةوة ليستي هاوثةيماني كوردستانيي
َ
هةوالطريي
جةخت لةسةر وةرطرتني (دةزطاي
عيَراقي) دةكاتةوة ،ثارتي ديموكراتيش كانديد
بؤ ئةو ثؤستة ئةمنيية دةستنيشان دةكات.
م��وئ��ةي��ةد ت��ةي��ب ،وت��ةب �َي��ذي ليستي
هاوثةيمانيي كوردستان لة ئةنجومةني
نويَنةراني ع �َي��راق ،بة رؤذن��ام��ةي وت:
«لةسةرةتادا بإيار بوو كةساني سةربةخؤو
ثيشةيي ئةو ثؤستانة وةربطرن ،بةآلم دواتر
وا نةكةوتةوةو بوو بة بةشبةشكاريي لةنيَوان
ثيَكهاتةكاندا ،كورديش مافي خؤيةتي داواي
يةكيَك لةو ثؤستانة بكات».

بؤل4...

وةربطريَت ،ئ��ةو فةرمانبةرانةش
كة ثيَويستن ،دةتوانن راذةكانيان
بطوازنةوة بؤ هةمان بةإيَوةبةريَتيى
طشتيى خؤيان لةهةوليَر.
ب��اي��ز ت� َ
�ال��ةب��ان��ى ،وتيشى« :لة
قؤناغى يةكةمدا ،ديوانى وةزارةتء
بةإيَوةبةريَتيى طشتيى داراي��ى
لةسليَمانى ناميَننء دوات��ري��ش
ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ي��ي��ة طشتييةكان،
لةبةرامبةريشدا لةهةموو شارء
بةإيَوةبةريَتيى
شارؤضكةكان،
دةميَنيَت».

وائيل عةبدوللةتيف:

ماليكى بةلََينةكانى
سةبارةت بة مادةى ()140
بةجي ناكات
جَي
َ

ل9...

كوردانى ئةوروثاش

خؤثيشاندان دةكةن
بودجةى ئةمسالَى هةريَمء
مةترسييةكى طةورة
عةلى حةمة ساَلح

ل14...

ل5...
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كؤمةأل داواى بةرةى ئيسالميى دةكات
يةكطرتوو ملى بؤ نادات ...بزووتنةوة لةطةلَيةتى
راثؤرتى :دارا دل َير
َ
كؤمةلى ئيسالميى داواى دروستكردنى
بةرةيةكى تايبةت بة هَيزة ئيسالمييةكان
َ
هةلبذاردنى ثارَيزطاكانى
دةك��ات بؤ
كوردستان ،لة بةرامبةردا يةكطرتووى
ئيسالميى ئةزموونةكانى ثَيشوو بة
َ
ثالنةرَيكى ئيجابى ئةو ثرؤذةية نازانَيتء
هةرضى بزووتنةوةى ئيسالميشة «ثَيش
كؤمةأل» ئ��ةو ث��رؤذةي��ة بة هى خؤيان
دةزانن.
ئةطةرضى تائَيستا وادةى َ
هةلبذاردنى
ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى كوردستان
َ
مةتةلَيكى سياسيى
ديارنييةء زياتر لة
دةضَيت ،كة دةسةآلت دروستيكردءوةء
وةآلمةكةشى تةنيا الى خؤى دةستدةكةوَيت،
لةو سةروبةندةدا ئةندامَيكى مةكتةبى
َ
كؤمةلى ئيسالميى ثَيشنيازى
سياسيى
دروستكردنى هاوثةيمانيى بؤ هَيزة
ئيسالمييةكان دةكات.
ئةم دةستثَيشخةريية لة كاتَيكداية ثَيشترء
َ
هةلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان
لة
بَيئةوةى هيض ئةنجامَيكى هةبَيت ،ثرؤذةى
مةكتةبى سياسيى بزووتنةوةى ئيسالميى
بووة ،هاوكات لة ئةطةرى دروستبوونى
بةرةيةكى لةو شَيوةيةش َ
هةلبذاردنةكانى

هةرَيم دووةم ئةزموونى بوونى ليستى
ئيسالميى دواى بةشداريكردنى (ليستى
ئيسالميى) لة َ
هةلبذاردنى خولى يةكةمى
ثةرلةمانى كوردستان ( ،)1992كة ئةو
كات لة بزووتنةوةى ئيسالميىء ئيسالميية
سةربةخؤكانى ئةوكاتء يةكطرتووةكانى
ئَيستا ثَيكهاتبوو ،دووبارة دةبَيتةوة.
م��ح��ةم��ةد ح��ةك��ي��م ،ل �َي��ث��رس��راوى
َ
كؤمةلى
دامةزراوةى كارطَيإيىء دارايى
ئيسالميى ،هةفتةى رابردوو ،لة ديدارَيكى
َ
َ
كؤمةل نيوز دا ،رايطةياندووة:
مالثةإى
َ
كؤمةلى ئيسالميىء
«لة بةرذةوةنديى
هةموو اليةنة ئيسالمييةكانء كةسايةتيية
ئيسالمييةكانى دةزانم ،كة بؤ َ
هةلبذاردنى
ئةنجومةنى ثارَيزطاكان بة ليستَيكى
ئيسالميى دابةزين».

ل��ةوب��ارةي��ةوة ،محةمةد حةكيم ،بة
رؤذنامةى راطةياند« :رَيذةيةكى بةرضاو،
لة اليةنطرانى اليةنة ئيسالمييةكانء
كةسايةتيية ئيسالمييةكانء ئيسالميية
بَياليةنةكان داوا دةكةن ليستى ئيسالميش
تاقي بكرَيتةوة ،بؤية ئ��ةو بيرؤكةية
ثَيشنيازى منةء ثَيم باشبووة؛ يةكَيك بَيت
لة ئةطةرةكان ،بةآلم ئةمة بإيارى كؤمةأل
نيية ،طوزارشت لة َ
هةلوَيستى مةكتةبى
سياسيىء سةركردايةتى ناكات».
َ
كؤمةلى ئيسالميى
ئةو بةثرسة باآليةى
ئاماذةى بةوةشكرد؛ زياتر لة ئةطةرَيك بؤ
اليةنةكانى َ
هةلبذاردنى ثارَيزطاكان هةية،
بة نموونة هةموو اليةنةكان بة ثارتىء
يةكَيتييةوة بةجيا دابةزن ،بؤ ئةوةى ئةو
طرفتة ضارةسةر بكةن كة لةناو ئةو دوو

هَيزة ثةيدابووةء دةثرسن لة رَي��ذةى
يةكترء جةماوةريبوونى خ��ؤي��ان بؤ
روونبَيتةوة ،يان اليةنة ئؤثؤزسيؤنةكان
بة جياء ثارتىء يةكَيتى بة جيا ،لةو
ضوارضَيوةيةشدا بؤ ئَيمة زؤر ئاسانة
لةطةأل اليةنة ئيسالمييةكان وتوَيذ بكةينء
بةرةيةكى ئيسالميى دروستبكةين.
الى خ��ؤش��ي��ان��ةوة ،دوو ه �َي��زة
ئيسالمييةكةى تر ،بيرؤكةى ئةو ثرؤذةية
�وى ن��ازان��نء ئةندامَيكى مةكتةبى
بة ن� َ
سياسيى بزووتنةوةى ئيسالميى لةطةأل
يةكبةرةيى ئيسالمييةكانةء ئةندامَيكى
مةكتةبى سياسيى يةكطرتووش ئاماذة
بة خوَيندنةوةى واقيعء ئةزموونى ثَيشتر
دةكات.
ئةنوةر عةنةبى ،ئةندامى مةكتةبى
سياسيى بزووتنةوة ،وت��ى« :ث��رؤذةى
نوى نييةء
بةرةيةكى ئيسالميى شتَيكى
َ
َ
هةلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستاندا
لة
دةستثَيشخةريى ئَيمةء ثرؤذةى مةكتةبى
سياسيى بووةء بؤ يةكطرتوو ء كؤمةأل
ن��َي��ردراوة ،بوونى ئ��ةو بةرةية ئاواتى
بى مةرج لة
لةثَيشينةى ئَيمةيةء ئامادةين َ
هاوثةيمانييةكى ئيسالمييدا كؤببينةوة».
الى خؤشيةوة ،مةولود ب��اوةم��راد،
ئةندامى مةكتةبى سياسيى يةكطرتووى

د.محةمةد كياني :لةسةر وتةكاني بارزاني
داواي روونكردنةوة لة ماليكي دةكةين
رؤذنامة

فراكسيؤني طؤإان لة ثةرلةماني
عَيراق داواي روونكردنةوة دةكات
سةبارةت بة وتةكاني مةسعود
بارزانيء بؤ ئةو مةبةستةش ثةنا
دةباتة بةر ثةرلةمانء حكومةتء
َ
فيدرالي عَيراقي.
دادطاي
د.محةمةد كياني ،ثةرلةمانتاري
طؤإان لة ئةنجومةني نوَينةراني
عَيراق بة رؤذنامةي راطةياند:
«ئةو وتانةي مةسعود بارزاني،
سةرؤكي هةرَيمي كوردستان كة
لة كؤبوونةوةي فراواني هةولَير

بةبةشداريي حكومةتء ثةرلةمانء
نوَينةري كوتلةكاني ثةرلةمان
َ
هةلوَيستةكاني جَيي
ك��رديء
نيطةرانيية .ضونكة ئةو سةرؤكي
هةرَيمةو دةبَيت وةكو سةرؤكي
َ
هةلسوكةوت
هةموو اليةنةكان
بكات .بةآلم بةداخةوة ئةوةي
دةي���ك���ات ل���ة روان��ط��ةي��ةك��ي
بةرذةوةنديي حيزبييةوة دةإوانَيتة
مةسةلةكانء ئةو يةكإيزييةي
طةلي كورد ثَيويستيةتي لةبةغدا
ئةو ثَيشَيلي دةكات».
دوَي��ن �َي��ش ل��ة كؤنطرةيةكي
رؤذن��ام��ةوان��ي��دا ل��ة كؤشكي

وةزارةتى بةرطريى:
ضةكى ئةمريكى
نادةينة ثَيشمةرطة
رؤذنامة
وةزارةتى بةرطريى عَيراق ئاشكرايكرد ،كة
ضةكى ك��إدراوى ئةمريكى بةشى ثَيشمةرطة
ن���ادةنء وتةبَيذى وةزارةت��ةك��ةش َ
دةل�َي��ت:
«بَيبةشكردنى ثَيشمةرطة لةو ضةكانة ،ماناى
بَيبةشكردنى كورد نيية».
محةمةد عةسكةرى؛ وتةبَيذى رةسميى
وةزارةت����ى ب��ةرط��ري��ى ع��َي��راق رايطةياند:
«وةزارةتةكةمان بة بودجةى ( )13مليار دؤالر،
طرَيبةستَيك لةطةأل ئةمريكادا ئيمزادةكات بؤ
دابينكردنى ضةكى ثَيشكةوتوو ،لةنَيوياندا فرؤكةى
سةربازيى ()F16ء تانكى جؤرى ئةبرامز ،ئةو
طرَيبةستةش ثرؤسةى ضةكداركردنى ثَيشمةرطة
ناطرَيتةوةء ئةو ضةكانة تةنيا بةدةست سوثاى
عَيراقةوة دةبَيت».
محةمةد عةسكةرى لة لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامةى
شةرقولئةوسةت كة لة ذم���ارةى دوَينَيدا
بآلويكردووةتةوة ،رايطةياندووة« :بَيبةشكردنى
ثَيشمةرطة ل��ةو طرَيبةستةى ض��ةك ،ماناى
بَيبةشكردنى كورد نييةو كوردء عةرةبء
توركمان بوونيان لةناو سوثاى
ع��َي��راق��دا
هةية».

كؤنطرةكان لةبةغدا .د.كياني
بةناوي فراكسيؤني طؤإانةوة
داواي روونكردنةوةي لة نوري
ماليكي ك��ردو رايطةياند« :لة
كؤبوونةوةكةدا بارزاني وتوويةتي
ثؤليسَيكي
ناتوانَيت
ماليكي
بي ثرسي
لةبةغدا
كوردستان
َ
دابمةزرَينَيت .ن��ةك وةزارةت
بداتة اليةنَيكي ديكةي دةرةوةي
ئيئتيالفي كوتلة كوردستانييةكان.
ئ���ةوةي ل��ة ك��وردس��ت��ان هةيةو
هةمووشت ل��ةذَي��ر هةيمةنةي
حيزبداية ،دةيانةوَيت بيطوَيزنةوة
بؤ بةغداو دامةزراندن بة تةزكيةي

ئيسالميى روون��ي��ك��ردةوة؛ ئ��ةوان هيض
جؤرة بيروإايةكيان لةسةر َ
هةلبذاردنى
ثارَيزطاكانى هةرَيم َ
ئالوطؤإ نةكردووةء
بإيارء َ
هةلوَيستيان لةو رووةوة ديار نيية.
َ
كؤمةلى
لة ب��ارةى داواكارييةكةى
ئيسالميش رايطةياند« :داواك��ة شتَيكى
ئاسايية ،ضونكة ه��ةر اليةنَيك ئ��ازادة
ب��ان��ط��ةش��ةى دروس��ت��ك��ردن��ى ب���ةرةء
هاوثةيمانَيتى بكات ،ئينجا ئيسالمييةكان
بَيت ،يان ئيسالميىء غةيرة ئيسالميى».
ئةو ئةندامةى يةكطرتووى ئيسالميى
ئةزموونةكانى ثَيشوو ،ض لة سةردةمى
ضوار هَيزةكةى َ
هةلبذاردنى خولى سَييةمى
ثةرلةمانى كوردستانء ض ليستى ئيسالميى
خولى يةكةمى ثةرلةمان ،بة َ
ثالنةرَيكى
بةهَيز نازانَيت بؤ دروستبوونى ئةو
بةرةية.
وتيشى« :ئةزموونى ضوار حيزبةكةمان
هةية باش نةبوو ،طفتوطؤكانمان نةإؤيشتة
ثَيشء ئةنجامةكانيشى زؤر لةوة كةمتر
بوو كة ضاوةإواندةكرا ،ئةزموونى ليستة
هةلبذاردنى َ
ئيسالمييةكةى َ
سالى ()1992
س��ةرك��ةت��وو ن��ةب��وو ،بؤية ئةزموونى
سةركةوتوومان لةو رووةوة نيية ،ئةمةش
كاريطةريى نةرَينيى دةكاتة سةر بيرؤكةى
ئةو ثرؤذةية».

لظين بة  35مليؤن سزادرا
هاوإآ عةبدوَل َ
ال

حيزبيي لةبةغداش ثةيإةو بكةن».
ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةك��ةي ط��ؤإان
داواي لة نوري ماليكي كرد كة
روون��ك��ردن��ةوة ب��دات بةرامبةر
بةوةي ئايا هيض طرَيبةستَيك هةية
لةنَيوان ئةو و مةسعود بارزانيدا،
ئةطةر هةية ئ��ةوة ثَيشَيلكردني
طياني ديموكراسيية لة عَيراقدا.
بؤ ئةو مةبةستةش لةطةأل دادطاي
دةس��ت��ووري��يء سةرؤكايةتي
ئ��ةن��ج��وم��ةن��ي وةزي������رانء
ثةرلةماني عَيراقيش ئةو بابةتة
دةورووذَينينء بةدواداضووني بؤ
دةكةين».

ي راپؤرتَيك
ي بآلوكردنهو ه 
بههؤ 
ي لڤيندا
ل��هژم��اره()126ى گؤڤار 
ي
ك ه پهيوهنديي به تيرؤركردن 
رؤژن���ام���هن���ووس «س��هردهش��ت
ي
ي بهراي 
عوسمان»هو ه ههبوو ,دادگا 
ي
ي شارستان 
ي ههولَير بهياسا 
شار 
ي ()35
()1969ى عَيراقى ،س��زا 
ي لڤيندا
ي بهسهر گؤڤار 
مليؤن دينار 
سهپاند.
ي
ئهحمهد ميره ،سهرنووسهر 
ي لڤين ،راي��گ �هي��ان��د :ل ه
گ��ؤڤ��ار 
ي
ي پارت 
ي ئهو داوايان ه 
چوارچَيو ه 
ي
ن لهسهر ميديا 
تؤماري ك��ردوو 
ي بهرايي ههولَير دوور
ئازاد ،دادگا 
ي رؤژنامهگهريي،
ي ياسا 
لهپهيإهو 

ي
ي دا ب � ه غ �هرام �هك��ردن � 
ب��ري��اإ 
گؤڤارهكهمان لهسهر يهك داوا ،ب ه
ي
آ ئهو ه 
بإي( )35مليؤن دينار ،بهب 
ي دادگا بين،
ي دانيشتنهك ه 
ئَيم ه ئاماد ه 
هةرضةند پَيشتر داوامان كردبوو كة
داواك � ه بگوازرَيتهو ه بؤ سلَيماني،
ضونكة چهند تَيبينييهكمان لهسهر
ي
ي داواك ه ههبوو ،بةآلم لهبر 
ناوهإؤك 
ي ئَيمه ،دادگا
آ ئامادهبوون 
ئهوه ،بهب 
ي داوه.
ي من 
ي غهرامهكردن 
بإيار 
ي
ميره ،وتيشى« :ئ�هو بإيار ه 
ي
دادگا ،بَيإَيزييهك ه بهرامبهر ياسا 
رؤژنامهگهرييء ئَيم ه ئاماد ه نين
ئهو بإ ه پارهي ه بدهين ،ضونكة دادگا
ي
سهربهخؤ نييةو هيچ بنهمايهك 
ياسايي تَيدا نهبوو ه تا ئَيم ه بچين ه
بهردهم دادگا».

دةيان زيندانيى ،بأيارى ليَبووردن دةيانطريَتةوةو ئازاد نةكراون
هؤشةنط سةروضاوةيى
( )65زيندانيى كة بإيارى لَيبووردن
دةيانطرَيتةوة ،تا ئَيستا ئازاد نةكراون ،ئةمة
س��ةرةإاى ئةوةى كة ليذنةى لَيبووردنى
َ
بةلَينى
ديوانى سةرؤكايةتيى هةرَيم،
ثَيداضوونةوةى دؤسيةى ئةو زيندانييانةى
داب��وو ،ئةندامَيكى ليذنةكةش ،ثشووة
رةسمييةكان بة بةربةست ل��ةب��ةردةم
ئةنجامنةدانى كارةكةياندا َ
لةقةلةم دةدات.
دةي��ان زيندانيى هةرَيمى كوردستان
كة بإيارى لَيبووردنى سةرؤكى هةرَيم
دةيانطرَيتةوة ،تا ئَيستا ئازاد نةكراونء
ثَيشتريش ئةندامانى ئؤثؤزسيؤنى ليذنةى
مافى مرؤظى ثةرلةمانى كوردستان ،لة
()2010/12/15دا ياداشتَيكيان لة رَيطةى
سةرؤكايةتيى ثةرلةمانةوة ئاراستةى
سةرؤكى هةرَيم كرد ،كة ثَيداضوونةوة بة
بإيارى لَيبووردنى سةرؤكايةتيى هةرَيم
بكات ،بةوثَييةى بةشَيك لةو زيندانييانة
بةهةمان بإطةو م��ادةى ياسايى ئةوانى
تر دةستطيركراون كة بإيارى لَيبووردن
طرتوونيةتييةوة ،بةآلم ئازاد نةكراون ،بؤ
ئةو مةبةستةش ،بإياربوو لةاليةن ليذنةى
لَيبووردنى تايبةتى ديوانى سةرؤكايةتيى
هةرَيمةوة ،بةدواداضوون بؤ دؤسيةى
ئةو زيندانييانة بكرَيتء ئازاد بكرَين،
بةآلم دواى تَيثةإينى ضةندين هةفتة ،تا
ئَيستا ئةو هةنطاوة نةنراوة.
سةرطوأل قةرةداغى ،ئةندامى فراكسيؤنى
َ
كؤمةلى ئيسالميى لة ليذنةى مافى مرؤظ لة
ثةرلةمانىكوردستان،بةرؤذنامةىراطةياند:

«لةاليةن سةرؤكايةتيى هةرَيمةوة ليذنةيةك
دانراو لةدانيشتنيكياندا لةطةأل ليذنةى مافى
مرؤظ ،ليذنةكةى سةرؤكايةتيى هةرَيم
َ
بةلَيني دا كة بةزوترين كات بةدواداضوون
بكاتء بةفايلى ئةو زيندانييانةدا بضَيتةوة،
بةآلم ضةند هةفتةيةكيش بةسةر وادةى
َ
بةلينةكةياندا تيثةإى كرد ،كةضى تا ئَيستاش
كَيشةكة هةروةك خؤى ماوةتةوةو ئةو
زيندانييانة ئازاد نةكراون».
بةر لة جةذنى قوربانى َ
سالى رابردوو،
نزيكةى ()200ك����ةس ل��ة زيندانييانى
طرتووخانةكانى هةرَيمى كوردستان ،بة
بإيارى لَيبووردنى سةرؤكى هةرَيم،
ئازادكرانء لةناويشياندا زياتر لة ()50
كةسيان بةمادةى كوشتن دةستطيركرابوون،
بةتايبةتى كوشتنى ئافرةتان ،بةآلم زياتر لة
() 65زيندانيى تر كة هةمان مادةو بإطةى
ئازادكراوةكانيان هةية ،لَيبووردنةكةى
سةرؤكى هةرَيم نةيطرتنةوةو لةماوةى ضةند
رؤذى رابردوودا ،طيراوانى طرتووخانةى
ضاكسازيى طةورانى سلَيمانيش ،بؤ هةمان
مةبةستء بؤماوةى هةفتةيةك مانطرتنيان
راطةياند.
ل��ةب��ةرام��ب��ةري��ش��دا ،غ��ازى دزةي��ى،
ئةندامى ليذنةى لَيبووردنى تايبةتى ديوانى
سةرؤكايةتيى ه��ةرَي��م ،بة رؤذن��ام��ةى
راطةياند« :بةثَيى ئةو زانيارييانةى كة
ليذنةى مافى مرؤظى ثةرلةمانى كوردستان
خستيانة بةردةممان ،ئَيمة َ
بةلينمان ثَيدان كة
بةدواداضوون بؤ تةواوى زانيارييةكانيان
بكةين ،بةآلم بةهؤى هاتنى ثشووى زؤرةوة،
نةمانتوانيوة ثةلة لةكارةكانمان بكةين».

2

هـةواأل و راثؤرت

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11

hewal.rozhnama@gmail.com

ثارتي ،كار بؤ وةرطرتني دةزطايةكى ئةمنيى ع َيراق دةكات

هةريَمى كوردستانء
ئةوروثا
ه���ةروةك ض��ؤن ثَيشبينى دةك���را كة
واذؤكردنى ياساى رَيكخستنى خؤثيشاندان
لة اليةن سةرؤكى هةرَيمةوة كؤتايى بةو
كَيشةية ناهَينَيتء دةنطى ناإةزايى هاوآلتييانء
رؤشنبيرانء رؤذنامةنووسان كث ناكاتء
رؤذ ل��ةدواى رؤذ دلَيرتر دةبَيت ،شةثؤلى
بةرةنطاربوونةوةى ئةو َ
هةلوَيستةى زؤرينةى
ثةرلةمانء سةرؤكايةتييةكةى لة تَيثةإاندنى
ئةو ياساية ض��ووة ئاستَيكى جةماوةريى
فراوانترء بَيبإوايى بة هةنطاوةكانى ليستى
زؤرينةء سةرؤكايةتى هةرَيم َ
قوولتر كردةوة.
زؤر لةو رؤذنامةنووسء رؤشنبيرانةى كة
لة دادطاى هةولَير سكاآليان لةسةر تؤماركراوة،
لةإَيطةى نووسينةكانيانةوة راشكاوانة
سةرؤكى هةرَيميان لةم مةترسييانة ئاطادار
ك��ردةوة ،لةطةأل هاوآلتييان داواي��ان كرد كة
سةرؤك ئةو ياساية ئيمزا نةكاتء بينَيرَيتةوة
بؤ ثةرلةمان ،بةآلم سةرؤك ئةوةى نةكردو
طوَيى نةداية ئةو هةموو ناإةزاييةء وةك ضؤن
ياساى بودجةى ئيمزا كرد ،بة هةمان شَيوةء بة
بيانووى ئةوةى رَيز لة بإيارى زؤرينة دةطرَيت،
ئةم ياسا ترسناكةشى مؤر كرد.
زؤرج��ار ئةندامانى ليستى زؤرينة ئةو
ثاساوة دةدةن بة طوَيى هاوآلتيياندا ،كة طواية
وةرطرتنى رةزامةنديى دةس��ةآلت بؤ مافى
خؤثيشاندان تةنيا بؤ كوردستان دانةهَينراوة،
َ
بةلكو لة زؤرب��ةى وآلتة ئةوروثييةكان بة
هةمان شَيوةيةء بةبآ رةزامةنديى دةسةآلت
خؤثيشاندان بةإَيوةناضَيت.
ئةم شوبهاندنء بةراوردكردنة لة دوو الوة
َ
هةلةية:
يةكةميان :لةبةر ئةوةى لةو وآلتانةدا ياسا
س��ةروةرةو بةرثرسى يةكة كارطَيإييةكانء
تةنانةت بةرثرسة ئةمنييةكانيش لة اليةن
حيزبةكانيانةوة دانانرَينء مةسةلة حيزبييةكان
َ
رؤل��ى
هيض رؤألء كاريطةرييةك نابيننء
حيزبةكان لة دامودةزطا حكومييةكان هيض
كاريطةرييةكى نييةء بة هيض شَيوةيةك ئةو
َ
مامةلة لةطةأل
بةرثرسانة ناتوانن بة دوو جؤر
ويذدانى خؤيانء هاوآلتييانء داواكانيان بكةنء
فةرمان لة بةرثرسة باآلكانى حيزب وةرناطرنء
مةسةلةى حيزبيبوون ،يان حيزبى نةبوون هيض
َ
رؤلَيك نابينَيت ،بؤية جَيى خؤيةتى لَيرة لةو
ئةندامة بةإَيزانةى ليستى زؤرينة بثرسين :ئايا
ئةو َ
حالةتة لة كوردستان بة هةمان شَيوةى
ئةوروثاية ،ياخود رَيك ثَيضةوانةيةتى؟
دووةميان :ئايا ئةندامانى ليستى دةسةآلت،
جطة لةم ياسايةء مةسةلةى بةشداربوونى
راطةياندنةكانء ه��ات��ن��ةذوورةوةي��ان بؤ
َ
هؤلى ثةرلةمان لة ض مةسةلةيةكى تردا ئةو
وآلتانةمان بة نموونة بؤ دةهَيننةوة؟ ئايا كة
باس لة ئاء ء كارةباء ذينطةء مافى مرؤظء
دادث��ةروةري��ى كؤمةآليةتىء شةفافيةتء
مافة ديموكراسييةكانء ه��ةم��وو ج��ؤرة
خزمةتطوزارييةكانى ئةو وآلتانة دةكات ،كة بؤ
مرؤظةكانى خؤيان رةخساندوونء ثَيشكةشيان
دةكةن؟ ئايا هةرَيمى كوردستان لة ض ئاستَيكى
ئةو وآلتانةداية؟ لة ض روويةكةوةء لة ض بوارَيكدا
ليستى دةسةآلت دةتوانَيت هةرَيم بة ئةوروثا
ب��ةراورد بكاتء بيشوبهَينَيت؟ ئايا ئةطةر
ئؤثؤزسيؤن ،يان رؤذنامةنووسان بةراوردَيكى
لةو جؤرةيان بورووذانداية ليستى دةسةآلت
ضؤن وةآلمى دةدايةوةو نةيدةوت كوردستان
لة كوآء ئةوروثا لة كوآء ئةوان سةد ساأل
لةثَيش ئَيمةوةن؟
ئةطةر ثاساوى ليستى زؤرينة بؤ تَيثةإاندنى
ئةو ياساية ئةو جؤرة شوبهاندنة بَيت كة
ئاماذةمان ثَيدا ،ئةوا بة َ
دلنياييةوة ثاساوةكةى
سةرؤكايةتى هةرَيميش بؤ ئيمزاكردنى ئةو
ياساية زؤر لةوة الوازترة ،ضونكة دةسةآلتةكانى
سةرؤكى هةرَيم تةشريفاتى نييةو تةنيا بؤ
مؤركردنء تَيثةإاندنى ياساكانى زؤرينةى
ثةرلةمان نييةَ ،
بةلكو بؤ رةتكردنةوةشيةتى!!
ه��ةروةك ضؤن سةرؤكى هةرَيم ياساى
(جَيندةر) ،كة بة دةنطى زؤرينةى ثةرلةمان
ثةسةند ك��را ،ب��ةآلم ن��اإةزاي��ى ذمارةيةك
مامؤستاى ئايينيى هةولَيرى لَيكةوتةوة،
سةرؤك ئةو ياسايةى ئيمزا نةكردء طةإاندييةوة
بؤ ثةرلةمان ،دةبواية سةرؤك بة هةمان شَيوة
طوَيى لةو هةموو ناإةزاييانةى هاوآلتييانى
هةرَيم بطرتايةء ياساى خنكاندنى ئازادييةكانى
رةتبكردايةوة.
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ن دةكةن
ي تةندروستكارا 
( )7ليست كيَبأكيَى هةلَبذاردن 
ضاوان عةلى

َ
ي سةنديكا 
ي
هةلبذاردن 
بانطةشةي
كارمةنداني تةندروستي ،بة بةشداريى
( )7ليستي جياواز دةستيثَيكردء ليستى
كارمةندانى تةندروستيى سةردةميش لة ()3
ثارَيزطادا بةشداريى َ
هةلبذاردنةكة دةكةن.
ئةكرةم مةحمود ،وتةبَيذى ليستى
كارمةندانى تةندروستيى س��ةردةم ،لة
لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة ،ئاشكراى كرد،
كة ليستةكةيان لة ثارَيزطاكانى هةولَيرء
سلَيمانىء كةركوك بةشداريى َ
هةلبذاردن
دةكةنء ئامانجيشيان جياكردنةوةى كارى
سةنديكاية لة حيزبء باشكردنى ذيانى
كارمةندانى تةندروستيية.
َ
هةلبذاردنى كارمةندانى تةندروستيى ،لة
( )1/20ئةنجام دةدرَيتء ليستى كارمةندانى
تةندروستيى سةردةميش ،بؤ يةكةمجارة
بةشداريى َ
هةلبذاردنةكان دةكةنء ()95
كانديديان دةبَيت ،لة سلَيمانى ()75كانديدء

لة هةولَير ()15كانديدء لة كةركوك ()5
كانديد.
بانطةشةى ه� َ
�ةل��ب��ذاردن بؤ م��اوةي
( )10رؤذ ب��ةردةوام دةبَيتء ( )7ليست
لة هةر ضوار ثارَيزطاكة بةشداريدةكةن،

لةم ب��ارةي��ةوة ه��ادي ف��اروق ،سةرؤك 
ي
َ
هةلبذاردنةكة ،رايطةياند:
ي باآلي
ليذنة 
كة لة دوَينَيوة ليستة بةشداربووةكاني
َ
كارمةنداني
ي
سةنديكا 
هةلبذاردني
تةندروستيي ،دةستيان كردووة بة بانطةشة

ئاسايشء زانياريىء ثاراستن داواى دوو ياسا دةكةن
ضاوان عةلى  ،سةنطةر كوردة
ب��ةرث��رس��ان��ى دةزط����اى ئاسايشى
سلَيمانىء هةولَير ئامادة نين بضنة ذَير
بارى ئةوةى كة دواى دةركردنى ياساى
يةكطرتنةوةكةشيان لة ثةرلةمان بة
شَيوةيةكى راستةقينة ،يةكبطرنةوةء لة
بةرامبةردا داوا لة ثةرلةمان دةكةن دوو
ياسايان بؤ ثةسةند بكات.
�ى ليذنةى ناوخؤء ئاسايشء
دوَي��ن� َ
ئةنجومةنة خؤجَيييةكانى ثةرلةمانء
ليذنةى ياسايى ل��ةط��ةأل بةرثرسانى
هةردوو دةزطاى ئاسايشةكة كؤبوونةوة
بؤ طفتوطؤكردنء طةيشتنة ضارةسةرَيك
دةربارةى دةركردنى ياسايةكى يةكطرتوو
بؤ يةكطرتنةوةى دةزطاكانى ئاسايشء
زانياريىء ثاراستن.
كاروان َ
سالح ،ئةندامى ليذنةى ناوخؤء
ئاسايشء ئةنجومةنة خؤجَيييةكان لة
لَيدوانَيكدا جةختى لةسةر ئةوة كردةوة؛
كة ل��ةو طفتوطؤيةدا نةتوانراوة بطةنة
رَيككةوتنَيك دةرب����ارةى ميكانيزمى
يةكطرتنةوةى ئةو دةزطايانةء وتى« :ئةوان
دةيانةوَيت ثةرلةمان دوو ياسا دةربكات،
ياسايةك بؤ دةزط��اى طشتيى ئاسايشى
هةرَيم كة مةرجةعةكةى ئةنجومةنى
وةزي��ران بَيتء سةرؤكةكةى بة ثلةى
وةزير بَيت ،ياساي ئةنجومةنى ئاسايشيش
بؤ دةزطاكانى زانياريىء ثاراستن ،كة
مةرجةعةكةى سةرؤكى هةرَيم بَيتء
بةرثرسةكةشى ثلةى وةزير بَيت ،ئةمةش
جارَيكى ديكة ( 50بة )50كةية دووبارة
دةبَيتةوة.

ل��ةو ك��ؤب��وون��ةوةي��ةدا ،وةك ئةو
ثةرلةمانتارة ئاماذةى ثَيدا؛ بةرثرسى
دةزطاكانى ئاسايش داوايانكرد ثشتيوانييان
لي بكرَيت كة ياساكة هةنطاوَيك بَيتء
َ
تى تا بة
ماوةيةكى ديارينةكراويشيان بدرَي َ
فيعليى يةكبطرنةوة ،ئةمةش دانثَيدانان بوو
كة ئاسايشى يةكَيتىء ثارتى يةكناطرنةوة،
ضونكة داواى دياريكردنى ماوةيةكى
دياريكراومان بؤ يةكطرتنةوةكة كرد ،ئةوان
ثَيشتر ئامادة نةبوون بضنة ذَير ئةم بارةوة.
هاوكات بإيارة هةفتةى داهاتوو ليذنةى
ناوخؤء ئاسايش لةطةأل ليذنةى ياسايى
دةربارةى كةموكوإييةكانى ئةم دووياساية
كؤببنةوة ،ضونكة بة وتةى كاروان َ
سالح،
َ
مةحالة،
يةكطرتنةوةى ئةم ( )4دةزطاية
ضونكة بة روونى ئةوة دةردةكةوَيت لة
طفتوطؤكاندا كة ئةم دةزطايانة متمانةيان بة
يةك نيية ،تا يةكبطرنةوة.
َ
عةبدولآل ،ثةرلةمانتارى
هاوكات نةريمان
فراكسيؤنى ط��ؤإانء ئةندامى ليذنةى

ناوخؤو ئةنجومةنة خؤجَيييةكان ثَييواية؛
«ئ��ةو ثرؤذةياساية لة ضوارضَيوةيةكى
تةسكى حيزبييةوة داإَيذراوةو تةركيزكردنة
سةر مانةوةى دوو ئيدارةيية لة هةرَيمى
كوردستان لة ضوارضَيوةى هَيزةكانى
َ
هةوالطريىء دابةشكردنةكان،
ئاسايشء
ناضَيتة
حيزبييانةيةو
دابةشكردنَيكى
بةرذةوةنديية طشتييةكانةوة ،ئةطةر بةو
شَيوةية بَيت باشترة يةكنةطرنةوة».
ئةو ثاساوى قسةكانى بةوة دةهَينَيتةوة؛
كة تَي َ
كةلكردنى دةسةآلتةكان لة ياساكةدا
هةية ،بةوةى ئةنجومةنةكة ثةيوةنديي بة
سةرؤكايةتى هةرَيمةوة دةبَيتء دةزطاى
ئاسايش ثةيوةنديى بة سةرؤك وةزيرانةوة
َ
دةلَيت« :ئ��ةوة تَيكةآلوكردنَيكى
دةبَيت،
زؤر مةترسيدارة ،ه��ةروةه��ا سيستمى
سياسيى هةرَيمى كوردستان دةكاتة
سيستمى سةرؤكايةتى ،نةك ثةرلةمانيى،
ضونكة نابَيت ئةو دةزطايانة ثةيوةندييان
بة سةرؤكةوة هةبَيتَ ،
بةلكو دةبَيت سةر
بة ئةنجومةنى وةزيران ،يا وةزيرى ناوخؤ
بن ،يان وةزارةتَيكى تايبةت بة ئةمنى
قةومى دروستبكرَيتء هَيزةكانى ئاسايشء
َ
هةوالطريى لةخؤ بطرَيت».
ئةو ثةرلةمانتارة روونيشى دةكاتةوة؛
دةزطاى ثاراستنء زانياريى وةك ثَيناسة
حيزبييةكةى دان��راوةو باس لة هةيكةلء
ثرةنسيثةكانى ن��ةك��راوةو وردةك��اري��ى
تَيدا نيية ،كة ضؤن دةبَيت «بؤية تةنيا
شةرعيةتدانة بةوةى كة هةبووة ،بؤ ئةوةى
بودجةى بؤ دابنرَيت».

حيزب لةبرى حكومةت ثرؤذةيةك تةواو دةكات
يةكَيتى لةبرى حكومةت ثرؤذةيةكى
تةواو نةكراوى ضةند خوَيندنطةيةك لة برى
حكومةت تةواو دةكاتء ثةرلةمانتارَيكيش
َ
دةلَيت« :لةبرى ئةو جؤرة هاوكاريية با
حيزبةكان بيناكانى وةزارةت��ى ث��ةروةردة
ضؤأل بكةن».
َ
ه��ةوال��َي��ك كــــة سـايتى
بةثَيى
َ
يةكَيتيى
زمانحالى
()pukmediaى
نيشتمانيى كوردستان رؤذى 2010/1/8
بآلويكردووةتةوة ،مةكتةبى داراي��ى ئةو
حيزبة ،ضوار كابينة بؤ ضوار خوَيندنطةى
تةواو نةكراوى طوندةكانى كؤكؤى شةمَيران،

ثةرلةمانتاريَك:
لة بادينان فرؤشتنى
رؤذنامة ئازادةكان
قةدةغةية
سبةي

بةرثرسى دةزطاكانى ئاسايش داوايانكرد ثشتيوانييان
َلي بكرَيت كة ياساكة هةنطاوَيك ب َيتء ماوةيةكى
تى تا بة فيعليى يةكبطرنةوة ،ئةمةش
ديارينةكراويشيان بدرَي َ
دانث َيدانان بوو كة ئاسايشى يةك َيتىء ثارتى يةكناطرنةوة

رؤذنامة

بؤ ليستةكانيانء ليستةكان دةتوانن ()10
رؤذ بانطةشة بؤ خؤيان بكةن ،تا ()24
سةعات ثَيش َ
هةلبذاردن بةردةوام دةبَيت.
ي ب��اآلي
ي ليذنة 
ب��ةوت��ةي س��ةرؤك � 
َ
َ
هةلبذاردنةكةش بةشَيوةي
هةلبذاردن،
ليستي داخراو دةبَيت ،بةآلم نوَينةرةكان
ئاشكرادةبن ،وتيشي :ثارَيزطاكانيش كراون
بة ( )4بازنةي سةرةكييةوة (سلَيماني،
هةولَير ،ده��ؤكو كةركوك)و شارةكان
دابةشكراون بةسةرضةند وَيستطةيةكدا،
سلَيماني ()29وَيستطة ،هةولَير ()23
وَيستطةو كةركوك ()14وَيستطةو دهؤك
()10وَيستطة.
لةم َ
هةلبذاردنةدا ،لة سلَيماني ()7ليست
كة ()85نوَينةر ،لة هةولَير ()6ليست كة ()65
نوَينةر ،لةدهؤك ()3ليست كة ()30نوَينةرء
لة كةركوكيش ()5ليست كة ( )20نوَينةريان
ي مةكتةبي
دةردةضَيت بؤ طؤنطرةو ئةندامان 
تةنفيزيش راستةوخؤ دةبنة ئةندامي
كؤنطرة.

َ
تؤلةبى ،زارَينء سةرشاتة دابينكردووة ،كة
بةثَيى سايتةكة لةاليةن حكومةتى هةرَيمى
كوردستانةوةجَيبةجَيكراونءتةواونةكراونء
بإى بودجةى ئةو ضوار كابينةيةشى بة ()24
مليؤن دينار خةمآلندووة.
ل���ةوب���ارةي���ةوة د.ج��ةع��ف��ةر ع��ةل��ى؛
ئةندامى ليذنةى ث���ةروةردةو فَيركردنى
ب��اآلو توَيذينةوةى زانستيى ثةرلةمانى
كوردستان ،بؤ رؤذنامةى روونكردةوة؛
كة تائَيستا حكومةتء حيزب لة يةكترى
جيانةكراونةتةوةو ئةو برة ثارةيةى حيزبةكة
هةمان ثارةى حكومةتة.
د.جةعفةر ،وتيشى« :ئاسايى بوو ئةطةر
ئةو حيزبة قوتابخانةيةكى دروستبكردايةو

ثَيشكةش بة حكومةتى بكرداية ،بةآلم
َ
نيوةناضلى
كاتَيك كة حكومةت كارةكانى بة
بةجَيدةهَيَلَيتء حيزب دَيت وةك هاوكاريكردن
بؤ ئةو حكومةتة ثَيداويستى بؤ دابين دةكات،
ثرسيارةكة ئةوةية كة حيزب ئةو ثارةيةى
لةكوآ بوو».
د.جةعفةر رةخنةى ئةوةى لة حيزبةكان
ط��رت كة تائَيستا بيناكانى وةزارةت���ى
ثةروةردةيان داطيركردووةو كردوويانةتة
ب��ارةط��اى حيزبيىء وت���ى« :ب��ا لةبرى
هاوكاريكردنى خوَيندنطةيةكى تةواونةكراو،
ئةو حيزبة بارةطاى مةكتةبى سياسييةكةى
ض���ؤأل ب��ك��ات ك��ة م� َ
�ول��ك��ى وةزارةت����ى
ثةروةردةية».

ي ط��ؤإان لة
ي فراكسيؤن 
ئةندامَيك 
ثةرلةماني كوردستان ئاماذة بةوة دةكات؛
ي
لة سةردانَيكي مةيدانييان بؤ ناوضة 
بادينان ئةوةيان بؤ دةركةوت كة بةشَيك
لة بآلوكراوة ئ��ازادةك��ان قةدةغةية لة
بازاإةكان بفرؤشرَين.
َ
ي
عةبدولآلي م��ةال ن��وري ،ئةندام 
ي كوردستان
ي طؤإان لة ثةرلةمان 
فراكسيؤن 
بة سايتى (سبةي) راطةياند :لة ماوةي
رابردوودا فراكسيؤني طؤإان سةرداني
ي ك��ردووةء
مةيدانيي ناوضةي بادينان 
لةشاريدهؤك ئةوةيان ثَيإاطةياندراوة ،كة
بةشَيك لة رؤذنامة ئةهلييةكان قةدةغةيةء
بة ئاشكرا بة رؤذنامة فرؤشةكان وتراوة:
«ئةطةر بَيتء ئةم طؤظارء رؤذنامانة
بفرؤشن ،دووكانةكانتان دةسووتَينين».
بإيارمانداوة لةرَيطةي
وتيشي:
ي ثةرلةماني
راثؤرتَيكةوة سةرؤكايةت 
كوردستانء حكومةت ل��ةوة ئاطادار
بكةينةوة،كة ناكرَيت لة شارَيكدا كة بةشَيكة
ي هةندَيك رؤذنامةء
لة هةرَيم ،فرؤشتن 
طؤظار قةدةغة بكرَيت.

كؤنطرةى نابينايان
كيَشةى تيَدةكةويَت
كوردة جةمال

دواى  17ساأل بؤ يةكةمجار دوَينآ
كؤنطرةى نابينايان دةستيثَيكرد كة
هةردوو ليستى رووناكىء نوَيبوونةوة لة
كَيبإكَيدا بوونء بةشداريى َ
هةلبذاردنى
كؤنفرانسيان كرد ،بةآلم بةهؤى «بوونى
كَيشةو ثَيشَيلكاريى» ليستى نوَيبوونةوة
كشانةوةى خؤيان راطةياند.
كةنار بَيباك ،وتةبَيذو رَيكخةرى ليستى
نوَيبوونةوة ،لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة
ئاماذةى بة هؤكارةكانى كشانةوةيان
كرد لة كؤنطرةو وتىَ 17« :
سال بوو هيض
َ
هةلبذاردنَيك نةكرابوو وة ئَيمة كؤنطرةمان
سةرثى،بةآلمبةإَيوةضوونىكارةكان
ناية
هَي
َ
بة َ
دلى ئَيمة نةبوو بؤية ثاشةكشةمان كرد»،
باسى لةوةشكرد كة ثَيشَيلكاريى كراوةو
ثرؤسةكة بة ناديموكراتى بةرَيوة ضووة.
بَيباك روونيكردةوة كة لةسةروبةندى
َ
هةلبذاردنةكاندا هةإةشة لة كانديديان
ك��راوةء دادوةر بةشداريى ثرؤسةى
ن��ةك��ردووة ،وتيشى« :هةستمان كرد
غةدرمان لَيكراوةو ئاطادارى وردةكاريى
ه� َ
�ةل��ب��ذاردنء دةنطدانةكان نةبووين،
هةروةها ليذنةى ئامادةكارى كؤنطرة كة
( )4كةسن ،سيانيان لة ليستةكةى تر بوو،
لةكاتَيكدا ثَيويست بوو يان بَياليةن بووناية
يان نيو بة نيو دانراناية».

5

راثــــؤرت

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11

hewal.rozhnama@gmail.com

ميدياى جيهانييش بةطرنطييةوة رووماَلى خؤثيشاندانةكان دةكات

ئةوروثاش دذ بة ياساى خؤثيشاندان ديَتة دةنط
راثؤرتى :سةنطةر جةمال

ل��ةدواى ثةسةندكردنء واذؤك��ردن��ى
ياساى «ريَكخستنى خؤثيشاندان»ةوة
ناإةزايةتييةكانى هاوآلتييانى كوردستان
لةناوةو دةرةوةى َ
والتيش بةردةوامن.
دواى ن���اإةزاي���ى فراكسيؤنةكانى
ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمانء ثةسةندكردنى
ياساكة ناإةزايى جةماوةريى ليَكةوتةوةو
رذانة سةر شةقامةكان.

كاردانةوةى ميدياى جيهانيي

دواى زنجيرة خؤثيشاندانةكانى سنوورى
َ
كؤمةلطةى
ثاريَزطاى سليَمانى ،ريَكخراوةكانى
م��ةدةن��ىء بةشيَكى رؤذنامةنووسانء
رؤشنبيرانى شارى هةوليَر خؤثيشاندانيَكيان
ريَكخست ،دوابةدواى ئةويش لة سيَشةمةى
راب��ردوودا خؤثيشاندانيَكى جةماوةريى لة
ثايتةختى كوردستان دذى ثةسةندكردنء
واذؤكردنى ياساى خؤثيشاندان ئةنجامدرا.
ئ��ةوةش دةنطدانةوةى زؤرى هةبوو،
َ
كةنالة
ه��ةروةه��ا بةشيَكى ب��ةرض��اوى
َ
رووماليان كردو
عةرةبىء جيهانييةكان
ليَكدانةوةى زؤرى بؤ ك��را ،بةشيَوةيةك
بووة مانشيَتء بابةتى سةرةكى هةنديَكيان،
وةك :رؤذنامةى نيويؤرك تايمزى ئةمريكى
َ
هةواليَكدا بةناونيشانى «خؤثيشاندان بؤ
لة
رادةربرين لة كوردستان» باس لة
ئازاديى
ِ
خؤثيشاندانى شارى هةوليَر دةك��ات .لةو
َ
هةوالةدا هاتووة ،زياتر لة هةزار خؤثيشاندةر
هاتنة س��ةر شةقامى سةرةكى هةوليَر،
ثايتةختى هةريَمى كوردستان بؤ ئةوةى
ئيدانةى ئةو ياسا نويَية بكةن.
ه���ةروةك ئاذانسى ف��ران��س ثريَسى
فةرةنسى ياساى خؤثيشاندان بة كشانةوةى

َ
لةقةلةمدةدات ،ميدأل
ديموكراسي لة عيَراق
ئيست ئؤنالين-يش كة بارةطا سةرةكيةكةى
لة فةرةنساية بة مانشيَت بآلويكردةوة كة
«بارزانىء َ
تالةبانىهةناسةىرؤذنامةنووسان
بيَدةنط دةكةنء خؤثيشاندانى َ
خةلك قةدةغة
دةكةن» ،لةاليةكى ديكةوة َ
كةنالى ثريَس تى.ظى
بالوى كردةوة كة خؤثيشاندان هةوليَريشى
طرتةوةء هةريةكة لة رؤذنامةكانى (حةيات)ى
لةندةنىء (نةهار)ى لوبنانىء َ
مالثةإى خةليجء
َ
كةناليَكى ديكة بة شيَوازى جؤراوجؤر
ضةند
َ
روومالى خؤثيشاندانة ناإةزاييةكانى هةريَمى
كوردستانيان كرد دذى ثةسةندكردنى ياساى
خؤثيشاندان.
دواى ئةويش لة ضةند ناوضةيةكى ديكةى
كوردستان خؤثيشاندان ئةنجامدرا ،بة
شيَوةيةك كة سةر لة بةيانى ثيَنجشةممةى
رابردوو لة قةزاى ثيَنجويَنء لةذيَر دروشمى
«ثيَنجويَنى بةعسى بةزيَن ،دذى ياساى
نابةجيَن» ،خؤثيشاندانى ناإةزايى دذى
ياساكة ئةنجامدرا ،كةمال سادق ،يةكيَك لة

ريَكخةرانى خؤثيشاندانةكة رايطةياند :لة
دذى ئةو ياساية كة كؤتوبةندى ئازادييةكانى
مرؤظى ك���ردووة ،ئ��ةو خؤثيشاندانةمان
ئةنجامداوة».
هةروةك دواى نيوةإؤى رؤذى هةينى
هاوآلتييانى تةقتةق لةذيَر دروشمى« :ئيَمة
َ
َ
موتلةقين،
خةلكى تةقتةقين دذى ياساى
سروشتى تةقتةق واية ئازاديى ال رةواية»،
خؤثيشاندانىناإةزاييانئةنجامداوياساكةيان
رةتكردةوة ،بإياريشة دووشةممةى داهاتوو
خةلكى دةظ���ةرى َ
َ
بالةكايةتىء ضؤمان
خؤثيشاندانى جةماوةريى ئةنجام بدةن.

«واذؤكردنى ياساكة ث َيضةوانة
كةوتةوة»

ئارام جةمال ،بةإيَوةبةرى ريَكخراوى
ثةيمانطةى كوردى بؤ َ
هةلبذاردن ،ثيَيواية؛
ئةو خؤثيشاندانة ناإةزايةتييانةى لة شارو
شارؤضكةكانى كوردستان رووي��ان��داوة
ئةنجامى طويَنةطرتنى نويَنةرانى نوخبةى

دةس��ةآلت��دارى سياسيية لة ثةرلةمانى
كوردستان لةسةر ئةو داوايانةى نوخبة
َ
كؤمةلطة هةيانة سةبارةت
جياوازةكانى
بة ثرسى ئازاديى« ،مةسةلةى ريَكخستنى
خؤثيشاندان لة ياسايةكدا ،ريَكخستنى
ئازاديية لة ياسايةكدا ،ئةوةش ثةيوةنديى بة
هةموو هاوآلتييةكةوة هةية».
ئةو باس لةوة دةكات؛ دواى طفتوطؤيةكى
زؤر لةطةأل ليستى زؤرينة ئةو ياسا خراثة
دةرضوو كة وةك ئةو َ
دةليَت« :ستةمكارو
نادادثةروةرةء هةإةشةيةكى زؤرة بؤ سةر
مافء ئازادييةكانى هاوآلتييان».
بةإيَوةبةرى ريَكخراوى ثةيمانطةى
كوردى بؤ َ
هةلبذاردن لةو بإوايةداية كة
ئيَستا هاوآلتييانى كوردستان داكؤكيى لة
ئازاديى دةكةنء ثةسةندكردنء واذؤكردنى
ياساكةش زؤر ثيَضةوانة ك��ةوت��ةوةو
خزمةتيَكى زؤرى بة بةشداريى سياسيى كرد
لة هةريَمى كوردستان ،وتيشى« :ئةطةر بوار
بؤ ضاكسازيى لة ياساكة نةإةخسيَت ئاستى

خؤثيشاندانةكانء بةشداريى سياسيى زؤر
فراوان دةبيَت».
ثةيمان عيزةدين ،ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى
طؤإان لة ثةرلةمانى كوردستان ،ثيَيواية؛
خؤثيشاندانء ناإةزايى دةربإينى ذمارةيةكى
زؤرى هاوآلتييان لة ضينء تويَذة جياوازةكانى
شارو شارؤضكةكانى كوردستان ،مةبدةئى
زؤرينةو كةمينة دةخاتة ذيَر ثرسيارةوة ،لة
ليَدوانيَكيدا بؤ رؤذنامة وتى« :جطة لةوةش
ئةطةر هاتوو ثةرلةمانتارانى دةسةآلت بة
فيعلى زؤرينةى َ
خةلكيان لةطةأل بووبيَت ،ئةم
خؤثيشاندانانة نامةيةكى راستةوخؤية بؤ
نويَنةرةكان كة ئةو َ
خةلكة دةنطيان نةداوة كة
دةنطيان قةتيس بكريَت».

ناإةزايةتييةكان ئةوروثاش
دةطرَيتةوة

ناإةزايةتييةكان دذى ثةسةندكردنى
ياساى خؤثيشاندان تةنيا لة ناو كوردستان
ناميَنيَـتةوةو ثةل بؤ دةرةوةى وآلتء
ئةوروثا دةكيَشيَت ،ئةوةش وةك ناإةزايةتىء
جوآلندنى شةقامء ضاوديَرانى دةرةوةو
ئاطاداركردنةوةيانلةثةسةندكردنىياسايةكى
لةو شيَوةية لة هةريَمى كوردستان.
لةوضوارضيَوةيةشداذمارةيةكىبةرضاوى
رةوةندى كوردى لة ئؤسلؤى ثايتةختى وآلتى
نةرويج سةر لة ئيَوارةى رؤذى شةممةى
راب��ردوو دذى ثةسةندكردنء واذؤكردنى
ياساكة خؤثيشاندانيَكى ناإةزاييان ئةنجامدا
لة ذيَر دروشمى «نا بؤ ياساى خؤثيشاندان
نا بؤ ياساى لةسيَدارةدانى ئازاديى» ،هةروةك
لة ئيَستاشدا ئامادةكاريى دةكريَت بؤ ئةوةى
رةوةندى كوردى لة وآلتانى ديكةى ئةوروثا،
هؤلةنداء َ
َ
ئةلمانيا
بةتايبةت لة سويدء
خؤثيشاندان ئةنجام بدةن.

 18سالَة ثةرلةمان نة ليَثرسينةوةى كردووةو
نة متمانةى لة هيض وةزيرو بةرثرسيَكى طةندةأل سةندووةتةوة
راثؤرتى :شارا عةبدوإلةحمان

فؤتؤ :رؤذنامة

ض��اوديَ��ران رةخنة لة دام���ةزراوةى
ثةرلةمانى كوردستان دةطرن كة لةميَذووى
َ
()19سالى حوكمإانيى هةريَمدا تا ئيَستا
نةيتوانيوة متمانة ل��ة وةزي��ريَ��ك يان
كاربةدةستيَكى باآل بسةنيَتةوة ،بةهؤى
َ
طةندةلييةوة.
كةمتةرخةميىء
ثةرلةمانى كوردستان ،طةورةترين
دامةزراوةى ياسايىء دةستووريى هةريَمى
كوردستانةو ئةركى سةرةكى بريتيية لة
(دةركردنى ياسا ،ضاوديَريكردنى حكومةت،
ثةسةندكردنى بودجةى ساآلنةى هةريَم).
ش���ارةزاي���ان ث�َي��ي��ان��واي��ة ،ت��ا ئيَستا
ثةرلةمانى كوردستان ،نةيتوانيوة بةيةكيَك
َ
لةرؤلة سةرةكييةكانى خؤى هةستيَت،
كة ئةويش َ
رؤلى ضاوديَريكردنة بةسةر
دامةزراوةى جيَبةجيَكردنةوة «حكومةت».
ئةمةش لة ب��وارى ب��ةدواداض��وون بةسةر
جيَبةجيَكردنى ئةركةكانى حكومةتء
ليَثرسينةوة لة كةمتةرخةمييةكانى وةزيرو
كاربةدةستةباآلكانى حكومةت ،تا رادةى
متمانة ليَسةندنةوةش ليَيان.
د .دانا سةعيد سؤفي ،ثةرلةمانتارى
ليستى كوردستانيى وت��ى« :ت��ا ئيَستا
لةميَذووى ثةرلةمانى كوردستاندا ،متمانة
لةهيض وةزيريَك نةسةنراوةتةوة ،لةكاتيَكدا
بةثيَى بوونى سةرثيَضى ياسايى زؤر،
دةبواية ثةرلةمان ئةو دةسةآلتةى خؤى
بةكاربهيَنيَت».
َ
لةسالى دووةمى
لةخولى طريَدانى يةكةم
خولى سيَيةمى ثةرلةمانى كوردستاندا،
َ
ئةمسالةوة دةستيثيَكردء
كة لة ()9/1ى
تا ()2010/12/31ب����ةردةوام بوو)101( ،
ثرسيار لةاليةن ثةرلةمانتارانةوة ئاراستةى
ئةنجومةنى وةزيران كراوةء لةو ذمارةيةش
تةنيا ( )41ثرسياريان لةكاتى ياسايى خؤيدا
وةآلمدراوةتةوة ،ئةمة لةكاتيَكدا كة بةثيَى
ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمان ،هةر ثرسياريَك
كة لةاليةن ثةرلةمانتاريَك ،يان ليذنةيةك،
يان فراكسيؤنيَكى ثةرلةمانةوة ئاراستةى
وةزي��ريَ��ك ،ي��ان س��ةرؤك��ى ئةنجومةنى

وةزي��ران دةكريَت ،ثيَويستة لةماوةيةكى
دياريكراودا كة ()15رؤذة ،وةآلمبدريَتةوة،
ئةطةر وةآلمنةدرايةوة ،ئةوا ثيَويستة لةاليةن
سةرؤكايةتيى ثةرلةمانةوة ئةو وةزيرة
بانطهيَشت بكريَت بؤ ناو ثةرلةمان ،بةآلم
ثةرلةمانى كوردستان لةئاست ئةم كارةى
دةسةآلتى جيَبةجيَكردندا ،بيَدةنط بوو.
د .دان��ا سةعيد ل��ةو ب��ارةي��ةوة وتى:
«ثةرلةمانى كوردستان ،بةهؤى زؤر
حساباتى سياسييةوة ،نةيتوانيوة بةتةواويى
َ
رؤلى ضاوديَريكردن بطيَإيَت ،بةتايبةت كة
لةم خولةيدا ،ثرسيارى زؤرى ئاراستةى
وةزيرةكان كرد ،بةآلم هةموويان لةكاتى
ياسايى خؤياندا وةآلم��ن��ةدران��ةوةء هيض
وةزيريَكيش لةسةر ئ��ةوة بانطهيَشتى
ثةرلةمان نةكراوة».
ن���ةب���وون���ى م��وح��اس��ةب��ةك��ردنء
ليَسةندنةوةى متمانة لة بةرثرسانى باآلى
حكومةت بة ب��إواى ضاوديَران هؤكارى
سةرةكى بؤ بيَجورئةتىء الوازيى ثةرلةمان
دةطةإيَتةوة ،لةكاتيَكدا يةكيَك لة ئةركة
سةرةكييةكانى ثةرلةمان ،ضاوديَريكردنى
كارةكانى دةسةآلتى جيَبةجيَكردنة.

بة بإواى ضاوديَرانى سياسيى ،هةيمةنةى
حيزب بةسةر ثةرلةمانء بوونى ريَككةوتنى
ستراتيذيى نيَوان يةكيَتىء ثارتى ،ريَطرة
لةبةردةم دةستكراوةيىو بويَريى ثةرلةماندا
بؤ موحاسةبةو ليَسةندنةوةى متمانة لة
وةزيرو بةرثرسانى باآلى حكومةت لةكاتى
َ
طةندةليدا.
بوونى كةمتةرخةمىء
د .دليَر ئةحمةد ،مامؤستاى زانستى
سياسيى لة زانكؤى سليَمانى وتى« :دوو حيزبة
سةرةكييةكة كة زؤرينةن لةناو ثةرلةمانداء
حكومةتيشيان ثيَكهيَناوة ،هةم حكومةتء هةم
َ
كؤنترؤل كردووة»،
ثةرلةمانيشيان بؤخؤيان
لة ئيَستاء رابردووشدا ،ليَسةندنةوةى متمانة
لة وةزيرةكانى حكومةت ،دةطةإيَتةوة
بؤ ضةند َ
خاليَك ،يةكيَك لةوانة ئةوةية
كة ذمارةيةك لةو كةسانةى كة بوونةتة
ثةرلةمانتار ،لةخولةكانى ثيَشوو و ئيَستاشدا،
هيض لة ذيانى سياسيىء ثةرلةمانتاريى
نازانن ،وادةزانن كة ثةرلةمان هةر وةرطرتنى
ثؤستء ئيمتيازاتة ،ذمارةيةكى تريشيان
َ
بةخةيالياندا نايةت كة ضى دةبيَتء ضى
نابيَت ،كة «ئةوةى يةكةميان لة نةزانينةء
ئةوى دووةميشان لة كةمتةرخةميية ،بؤية

حكومةتيش طوآ بةو ثرسيارو ليَثرسينةوانة
نادات كة ثةرلةمان لة َ
طةليدا دةيانكات».
ثرسيارى ضاوديَران لةو رووةوة ئةوةية،
كة ئايا لة شةش كابينةى رابردوودا سةرؤكى
حكومةتء وةزيرةكانء بةرثرسانى َ
باالى
ديكةى حكومةت توانيويانة ئةوةندة بةباشى
كاروبارةكانى حكومةت بةريَوةبةرنء
َ
لةطةندةلىء موتةكاميل بوون
دووربووبن
كة ثيَويست بة بةكارهيَنانى ئةو دةسةآلتةى
ثةرلةمان نةكات ،ياخود ئةوة بيَجورئةتىء
الوازيى ثةرلةمانة كة نةيتوانيوة دةسةآلتى
خؤى ثيادة بكات؟
متمانة نةسةندنةوة لةهيض وةزيريَك
بةدريَذايى كابينةكانى رابردووى حكومةت،
بة بإواى زانا رؤستايى ئةندامى ثيَشووى
ثةرلةماني كوردستان بؤ موتةكاميلى
حكومةت ناطةإيَتةوة« ،ئةوةندةى كة بؤ
الوازيى ثةرلةمان دةطةإيَتةوة ،لةبةرئةوةى
ثةرلةمانء حكومةت رةنطدانةوةى يةك
هةقيقةتى حيزبي ب��وون ،كة ئةويش هى
دوو حيزبى دةس��ةآلت��دارة ،بةجؤريَك
ثةرلةمانتارانى ئةو دوو حيزبة كة زؤرينةن
لةناو ثةرلةماندا ،بةرطريى لةوةزيرةكانى

خؤيان دةكةنء بةهيض شيَوةيةك ثةنا نابةنة
بةر متمانة ليَوةرطرتنةوة».
بؤضوونةكةى زانا رؤستايى بةتةواويى
ل��ةض��ةن��د وت��ةي��ةك��ى س���االر مةحمود
ثةرلةمانتارى ليستى دةس���ةآلت لةناو
ثةرلةماندا رةنطدةداتةوة ،كة سةبارةت بةو
ثرسة بؤ رؤذنامة َ
دةليَت «هةم حكومةت
موتةكاميلة ،ليَنةسةندنةوةى متمانة لةهيض
وةزيريَك حكومةتى هةريَم نة ثةيوةنديى بة
ناموتةكاميلى حكومةتةوة هةية ،نة الوازى
ثةرلةمان».
بةآلم ئةم بؤضوونةى ساالر مةحمود
بةتةواويى لةاليةن د .ئةحمةد وةرتى ئةندامى
ليذنةى ياساى ثةرلةمان رةتدةكريَتةوةو
ئةو ثيَيواية ،كة كةموكورتييةكان لة حكومةتدا
ئ��ةوةن��دة ك��ةم نين كة النيكةم زووزوو
وةزيرةكان بانطبكريَن بؤ ليَثرسينةوة ،بؤية
«بة بإواى من هةم كةشء هةواى سياسيى
هةريَمى كوردستانء هةم هةذموونى حيزبى
ثةرلةمانتارانيش نةيانتوانيوة ئةو ئةركةى
خؤيان بةجيَبطةيةنن ،ثةرلةمانيش نةيتوانيوة
بة زمانيَكى بةهيَزةوة رووبةإووى حكومةت
بيَتةوة».
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تةنيا ثارةى بؤ مةسيحييةكانى سلَيمانى دابينكردووة

مةسيحييةكانى ثاريَزطاكانى ديكة لة بأياريَكى تالَةبانى تووأةن
رؤذنامة
بإيارَيكى ج��ةالل َ
تالةبانى ،سةرؤك
كؤمارى عَيراق بؤ بإينةوةى مووضة بؤ
ئ��اوارة مةسيحييةكانى شارى سلَيمانى،
مةسيحييةكانى ديكة ت��ووإة دةك��اتء
داوادةكةن كة ئةو بإيارةى سةرجةم ئاوارة
مةسيحييةكان بطرَيتةوةو سةرؤكى ثارتَيكى
دةلَيت« :ئةو بإيارةى َ
مةسيحيش َ
تالةبانى،
دةضَيتة َ
قالبى حيزبييةوة بؤ كةسبكردنى
ئاوارةكانة بؤ حيزبةكةى».
هةفتةى رابردوو جةالل َ
تالةبانى ،سةرؤك
كؤمارى عَيراق بإياريدا بإى ( )250دؤالرى
ئةمريكى بداتة هةر خانةوادةيةكى ئاوارةى
مةسيحيى ،كة ئ��اوارةى شارى سلَيمانى
هةوالَيكى َ
َ
مالثةإى
ب��وون ،كة وةك لة
وةزارةت���ى ئ��ةوق��افء ك��اروب��ارى ئايينى
حكومةتى هةرَيمى كوردستاندا هاتووة :ئةو
بإيارة ئاوارة مةسيحييةكانى شارى سلَيمانى
دةطرَيتةوة ،ئةمةش بووةتة جَيطةى رةخنةى

مةسيحييةكان بةوثَييةى جةالل َ
تالةبانى،
وةك سةرؤك كؤمارى عَيراق دةبواية ئةو
بإيارةى بؤ سةرجةم ئاوارة مةسيحييةكانى

هةرَيمى كوردستانء عَيراق دةربكرداية ،نةك
تةنيا بؤ شارى سلَيمانى.
ئةبلةحةد ئةفرايم ساوا ،سكرتَيرى حيزبى

بةيت نةهرةين رةخنةى لةو هةنطاوة طرتء
بؤ رؤذنامةى روونكردةوة :كة جار بة جار
بإيارى لةو جؤرة دةردةكرَيت ،كة جَيطةى

سةرسامييةو دةبَيت جياوازيى نةكرَيت
لةنَيوان ئاوارة مةسيحييةكانى سلَيمانىء
ناوضةكانى ديكةدا ،وتيشى« :مام جةالل،
سةرؤك كؤمارى سلَيمانى نييةو سةرؤك
كؤمارى عَيراقةو دةبَيت جياوازيى نةكات».
ئةفرايم س��اوا ،جةختى لةسةر ئةوة
كردةوة؛ كة ئاوارة مةسيحييةكان ثَيويستي
زؤريان بة هاوكاريية ،بةآلم ئةو بإيارةى
تالةبانى ،دةضَيتة َ
َ
قالبَيكى حيزبايةتييةوة تا
ئةوةى مام جةالل ئةو ئاوارانةى سلَيمانى
بؤ حيزبةكةى كةسب بكات ،وتيشى« :ئةو
هةنطاوة لةطةأل مةركةزى مام جةالليشدا
ناطونجَيت وةك سةرؤك كؤمار».
لةاليةكى دي��ك��ةوة ،رؤميؤ هةكارى،
سكرتَيرى طشتيى حيزبى ديموكراتى كلدانيش،
بة طرنطى زانى ئةو بإيارةى سةرؤك كؤمار
سةرجةم ئاوارة مةسيحييةكان بطرَيتةوة،
وتيشى« :ثَيويستة بةرنامةيةكى تَيروتةسةل
بؤ هاوكاريكردنى ئ��اوارة مةسيحييةكان
دابإَيذرَيت».

لة دةرةوةي بةركةوتةي هةَلبذاردن

ثارتي ،كار بؤ وةرطرتني دةزطايةكى ئةمنيى عيَراق دةكات
هاوإي فايةق
راثؤرتي:
َ
ليستي هاوثةيمانييء بة تايبةتيش
ثارتي ،كار دةكات بؤ وةرطرتني ثؤستي
َ
هةوالطرييء
وةزارةتَيكى ئةمنيى يان دةزطاي
راوَيذكارَيكي كوردي ماليكيش وةرطرتني
بي بةها
وةزارةتي «ئاسايشي نيشتمانيي» بة َ
دةزانَيت.
لة س��ةرةت��اي ثَيكهَيناني حكومةتي
عَيراقةوة كورد داواي هيض وةزارةتَيكي
ئةمنيي لة نوري ماليكي سةرؤك وةزيران
نةكرد ،بةآلم لة ئَيستادا ليستي هاوثةيمانيي
كوردستانء بة تايبةتيش ثارتي ديموكراتى
كوردستان ،كار دةكات بؤ وةرطرتني يةكَيك
لة ثؤستي وةزارةتة ئةمنييةكان ،داواكردني
ئ��ةو ثؤستةش ل����ةدةرةوةي ئيئتيالفي
كوتلة كوردستانييةكانةو لة ئَيستاشدا
ئةو ليستة لة طةأل نوري ماليكيء ليستي
َ
هةولي
هاوثةيماني نيشتمانيي شيعةكاندا لة
بةردةوامداية.
داواكردني يةكَيك لة ضوار ثؤستة وزاريية
ئةمنييةكة (ناوخؤ ،بةرطريي ،ئاسايشي
َ
هةوالطريي) لة كاتَيكداية
نيشتمانيي ،دةزطاي

فاتيح داراغ��اي��ي ،ثةرلةمانتاري
َ
كؤمةلي ئيسالميى لة ثةرلةماني
ع���َي���راق ب��ة رؤذن���ام���ةي
وت« :وةك���و ئةندامي
ئيئتيالفي فراكسيؤنة
كو ر د ستا نيية كا ن ء
وةكوئةنداميشاندي
د ا نو ستا نكا ر يش
ئ��اط��ادارن��ي��ن لةو
داواكردنةء ثرسء
راوَي���ذ ب��ة ئَيمة
نةكراوة.
ل��ة روان��ط��ةي
ئ���ةوةي ك��ة وةك��و
ه��اوث��ةي��م��ان��ي��ي
كوردستاني داواي ئةو
ثؤستة كراوة».
وتيشي« :لةكاتي دانوستان
بؤ ثَيكهَيناني حكومةت ،باسي
ثؤستة ئةمنييةكان نةبوو ،لةبةر ئةوةي
بإياري ثَيشوةخت هةبوو بؤ ئةوةي وةزارةتة
ئةمنييةكان بة كةساني بَياليةنء ئةكاديميء
تةكنؤكرات بدرَيت ،لةبةرئةوة لةسةرةتاوة
باسي دابةشكردني ئةو ثؤستانة نةكرا».
بة طوَيرةي ئةو زانيارييانةي دةست
رؤذنامة كةوتوون ،ل��ةدةرةوةي ئيئتيالفي
ك��وردس��ت��انء ب��ة ن��اوي (ب��ةرك��ةوت��ةي)
نيشتمانييةوة ليستي هاوثةيماني كوردستاني
َ
هةوالطريي
جةخت لةسةر وةرطرتني (دةزطاي
عَيراقي) دةكاتةوة ،ثارتي ديموكراتيش كانديد
بؤ ئةو ثؤستة ئةمنيية دةستنيشان دةكات.
موئةيةدتةيب،وتةبَيذيليستيهاوثةيماني
كوردستان لة ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق،
هةرضةندة ئةوةي رةتكردةوة كة كانديديان
بؤ ثؤستة ئةمنييةكان ثَيشنيار كردبَيت بةهؤي
ئةوةي« :تائَيستا ديار نةبووة كام ثؤستة بة
كورد دةدرَيت» ،ئةوةشي بؤ رؤذنامة خستة
روو« :طرَيي سةرةكيي تةوابووني ثَيكهاتةي

عادل بةروارى:

ئةطةر كوردَيك وةزارةتي ئاسايشي نيشتمانيي وةربطرَيت
ئةستةمة هاوكاريي بكرَيت ،لة دواجاردا دةب َيتة وةزيرَيكي
بي كاريطةرييء الواز
بي بةرهةمء َ
َ
كة هةردوو كوتلةي زؤرينةي ثةرلةماني
عَيراق (هاوثةيمانى نيشتمانيي ،عَيراقيية)
س��وورن لةسةر ئ��ةوةي ئةو ثؤستانة بة
هاوثةيمانيي كوردستان نةدرَيت ،بةوثَييةي
نوي بة
بةشي خؤيان لة ثَيكهاتةي حكومةتي َ
زيادةوة وةرطرتووة.

وةزاري ،وةزارةتة ئةمنييةكانة كة لة ئَيستادا
َ
ئالؤز بووةو اليةنةكان نةطةيشتوونةتة هيض
رَيككةوتنَيك».
وتيشي« :ل��ة س��ةرةت��ادا ب��إي��ار بوو
كةسايةتي سةربةخؤو ثيشةيي ئةو ثؤستانة
وةربطرن ،بةآلم دواتر وا نةكةوتةوة .ليستي

عَير ا قيية
وةزارةت�����ي
بةرطريي ثَيشنيار
دةكات ،كة وابوو مافي رةواي
خؤمانة يةكَيك لةو ضوار ثؤستة وةربطرين،
هةرضةندة لة سةرةتاوة باوةإمان وابوو كة
كوردَيكيش لةناو كةسايةتيية سةربةخؤكان
دةستنيشان بكرَيت ،ب��ةآلم كة ب��وو بة
بةشبةشكاريي لةنَيوان ثَيكهاتةكاندا كورديش
مافي خؤيةتي داواي يةكَيك لةو ثؤستانة
بكات».
لة سةرةتاي ثَيكهَيناني حكومةتي دواي
رووخاني س��ةدام حسَينةوة ،ذمارةيةك
ئةفسةري كورد لة ثؤستة ئةمنيية باآلكاندا
بوون ،جطة لة سةرؤكي ئةركاني سوثاي
َ
هةوالطريي
عَيراق .جَيطري سةرؤكي دةزطاي
َ
هةوالطريي
طشتييء سةرؤكي دةزط��اي
سةربازييء بريكاري وةزيري ناوخؤ بؤ
َ
هةوالطريي ئةفسةري كوردبوونء
كاروباري
()%75ي ئةو ثؤستانةش بةدةست ثارتي
ديموكراتي كوردستانةوة بووة.
َ
هةوالطريش
داواكردني ثؤستي دةزطاي
تائَيستا لة اليةن يةكَيتيي نيشتمانيي ،كة
يةكَيكة لة ثَيكهَينةراني ليستي هاوثةيمانيي
كةمتر جةختي لةسةر دةكرَيتةوة ،بة طوَيرةي
لَيدواني شَيخ جةعفةر مستةفا ،وةزيري
ثَيشمةرطةو فرياد رةوان��دوزي ،ئةندامي
ثَيشووي ليستي هاوثةيمانييء َ
ثالَيوراوي
َ
دةولةت بؤ كاروباري
يةكَيتي بؤ وةزارةتي
َ
كؤمةلطةي مةدةني ،رةتكراوةتةوة كة كورد
َ
ثالَيوراوي بؤ ثؤستة ئةمنييةكان هةبَيت.
وةزي���ري ثَيشمةرطة لة لَيداونَيكي
رؤذنامةوانيدا ئاشكرايكردووة« :تائَيستا
كورد هيض كةسَيكي بؤ ثؤستةكاني ناوخؤو
بةرطرييء ئاسايشي نيشتمانيي ثَيشنيار
لي نةكراوة كةس
ن��ةك��ردووةو داوام��ان َ
ثَيشنيار بكةين».

لة ئَيستادا ليستي عَيراقيية بة ثلةي يةكةم
فةالح نةقيبء دواتريش ئةسكةندةر وةتوتء
ئةحمةد جبوري ،كانديد كردو بؤ وةزارةتي
بةرطرييء هاوثةيماني نيشتمانيش عةقيل
تورةيحيء ئةحمةد ضةلةبييان كانديد
كي لةاليةن
كردووة ،بةآلم ديارنيية تائَيستا َ
هاوثةيماني كوردستانةوة ثَيشنيار كراوة بؤ
وةرطرتني ثؤستة ئةمنييةكان.
ع��ادل ب���ةرواري ،ئةندامي ثَيشووي
ئةنجومةني نوَينةراني عَيراقء راوَيذكاري
ئَيستاى نوري ماليكي بؤ كاروباري هةرَيمي
كوردستان بة رؤذنامةي راطةياند« :ئةستةمة
ئَيستا لة عَيراقدا كةسانَيكي بَياليةن هةبن
بؤ وةرطرتني ئةو ثؤستة ئةمنيية باآليانةء
وةرطرتني ثؤستَيكي ئةمنيش لة اليةن
كةسَيكي ك��وردةوة بة قازانجي هةرَيمء
عَيراقيشة».
بة وتةي بةرواري داواكردني وةزارةتي
ئاسايشي نيشتمانيي بة زياني كوردة« :ئةو
وةزارةتة كَيشةي لةسةرةو دواي ئةوةش
ئةطةر كةسَيكي كورد وةري بطرَيت ئةستةمة
هاوكاريي بكرَيت لةسةر ئاستي هةموو
عَيراق ،بةتايبةت ثارَيزطا عةرةبييةكان
بؤ ثَيداني زانياريي ئةمنييء لة دواجاردا
وةزيرةكة بةتةنيا دةمَينَيتةوةو دةبَيتة
بي كاريطةرييء
بي بةرهةمء َ
وةزيرَيكي َ
الواز».
وةزارةت����ي َ
دةول���ةت ب��ؤ ك��اروب��اري
ئاسايشي نيشتمانيي ،كة لة كابينةي
ثَيشووي ماليكيدا فةريق شيروان وائيلي،
وةزيري بوو ،كاري كؤكردنةوةي زانياريي
ئةمنيية لة اليةن دامودةزطا ئةمنييةكاني
ديكةوةو دواتر ئاراستةكردني ثَيشنيارو
راسثاردةية بؤ سةرؤكايةتي حكومةتء
ثةرلةمان .تائَيستا هةيكةلَيكي كاركردني
نييةو لة سةردةمي كابينةكةي ئيبراهيم
جةعفةرييةوة ،ثرؤذةياساي ئةو وةزارةتة
دراوةت���ة ثةرلةماني ع �َي��راقء تائَيستا

بةإَيوةبةرَيتي ئاسايشي نيشتمانييء تايبةت
دةبَيت بة كاروباري ناوخؤ ،لةو بارةيةوة بة
طرنطي دةزانَيت ليستي هاوثةيمانيي دةزطاي
َ
هةوالطريي عَيراقي وةربطرَيت ،ضونكة بة
َ
«هةوالطريي طرنطة وةرطرتني
وتةي ئةو:
زانياريي دةرةوةيةو بةوثَييةي ئَيستا هةرَيم
ثةيوةنديي لةطةأل دةرةوة خؤشةو لة هةموو
وآلتان دؤستي هةيةو دةتوانَيت َ
رؤلي خؤي
ببينَيت ،نةك وةرطرتنةكة تةنيا لةبةر ثؤست
ثي بشكَيت
بَيتء دواجار سومعةي كوردي َ
لة حكومةتدا».
بة طوَيرةي ئةو زانيارييانةشي دةست
رؤذنامة كةوتوون؛ بإيارة دواي ثَيكهَيناني
(ئةنجومةني باآلي سياسةتة ستراتيذييةكان)
كة بإيارة ئةياد عةالوي ،سةرؤكايةتي بكات،
َ
هةوالطريي بكرَيتة
راستةوخؤ دةزط��اي
بةشَيكي ئةو ئةنجومةنة.
هةر سةبارةت بة وةرطرتني ثؤستي
َ
هةوالطرييء جةختكردنةوةي
دةزط��اي
لةاليةن ثارتي ديموكراتةوة ،ضاودَيرَيكي
ئةمنيي كة نةيويست ناوي بآلوبكرَيتةوة
بة رؤذنامةي وت« :ثَيكهَيناني ئيئتيالفي
فراكسيؤنة كوردستانييةكان تةنيا بؤ

فاتيح داراغايى:
وةكو ئةندامي ئيئتيالفي فراكسيؤنة كوردستانييةكانء
وةكو ئةندامي شاندي دانوستانكاريش ئاطادارى
داواكردنى ثؤست َيكى ئةمنيى نين
يةكاليى نةبووةتةوةو لة سةرةتاوة ليستي
هاوثةيمانيي داواي وةرطرتني ئةو ثؤستةي
بي ئةوةي ياسايةك ،يان هةيكةلَيكي
كردووةَ ،
كاركردني بؤ داإَيذرابَيت.
بة وتةي ب��ةرواري ،بة هةر شَيوةيةك
لَيكبدرَيتةوة ،ئ��ةو وةزارةت����ة دةبَيتة

ئيستغاللكردني هةندَيك ثؤست بووة ،بةآلم
َ
هةوالطريي،
داواكاريي وةرطرتني دةزطاي
داواكارييةكي حيزبييةو لةو رَييةوة كار بؤ
َ
هةوالطريي دةكرَيت
دروستكردني تؤإَيكي
كة ذمارةيةك كاديري خؤيان لةوإَييةوة
بةكاربخةن».

ضاوثيَكةوتن

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11

hewal.rozhnama@gmail.com

ــــــان وةرنةطرتووة

ــــؤأان سةغلَةت بيَت
يةك َيك لة مةترسيية طةورةكان لةسةر
سيستمة سياسييةكةمان ،طةندةَليية
كوردستانيى بووة ،سةرؤكى هةرَيميش كانديدى
هةموو هاوثةيمانى كوردستانيى بووة .ئةمة لة
نيزامى دابةشكردنى ثؤستةكاندا دابةش نابَيت،
بؤية هةم يةكَيتىء هةم ثارتى ،ئةطةر مةسةلةى
ثؤستى سةرؤك كؤمار بكاتة موناقةشةوة ،لة
نةزانييةوةيةتى.

رؤذن��ام��ة :ئايا بةث َيى ر َيككةوتنى
ستراتيذيى ،ثؤستى سةرؤكى كؤمار هاوتاى
ثؤستى سةرؤكى هةر َيمة؟
* نا ،ئةوانة لةضوارضَيوةى موناقةشةدا نين.

رؤذنامة :باس لةنزيكبوونةوةى ئ َيوةو
طؤإان دةكر َيت ،ئةم مةسةلةية ضؤنةء تا كوآ
رؤيشتووة؟
* مةوزوعى ئينشيقاقات لةناو بزووتنةوةى
كورديدا ،لةهةموو زةمينء زةمانَيكدا هةبووة،
بةآلم ثَيموانيية كة ئينشيقاق بةماناى ئيعالنى
حةرب بَيت! .طرووثَيك جيادةبَيتةوة لةحيزبى
داي��كء ثَييواية ،بةرذةوةندييةكانى لةوآ
نوَينةرايةتيى ناكرَينء دةيةوَيت سةربةخؤيانة
سياسةتَيك ثيادةبكات كة بةرذةوةندييةكانى
خؤى تَيدابنء شتَيكى ئاسايية .خاوبوونةوةى
طرذييةكانى نَيوان ئَيمةو طؤإان ،مةسةلةيةكة
لةخؤيةوة نةهاتووةو ه��ةردووال خواستيان
لةسةرى هةيةء ب��ةردةوام بَيت ،ئةمةش بة
قازانجى َ
خةلكى كوردستانء يةكَيتىء ثارتىء
طؤإانيشة.

رؤذنامة :ئةو ل َيكنزيكبوونةوانة دةطةنة
ئ��ةو ئاستةى م��ام ج��ةاللء نةوشيروان
مستةفاش كؤببنةوة؟
* من لة ئيشى ئةوانة تةدةخول ناكةم ،ئةو
ثرسيارة تةركة بؤ مام جةالل.

رؤذنامة :تؤ ئةندامى مةكتةبى سياسيت،
لي نيية؟
واتة ئاطات َ
* َ
بةل َي ،ئةندامى مةكتةبى سياسيمء مام
جةالل بةقةدةر تةمةنى من سياسةت دةكاتء
بؤخؤى ب��إي��اردةرى شتى واي��ةو من قسةى
تياناكةم.

رؤذنامة :ديارة كة بة باشى دةزانيت،
كؤببنةوة؟

* من هةموو يةكتر بينينَيكء طفتوطؤيةك
بةهةنطاوَيكى باش دةزانم لةنَيوان مام جةاللء
كاك نةوشيرواندا ،رةنطة زؤر اليةنى تاريك
هةبَيت لةكاتى يةكتربينيندا روونببنةوة .ئَيمة
زؤرج��ار لةنَيوان ثارتىء يةكَيتيدا ،دةطةينة
كوضةيةكى بنبةست ،بةآلم بةيةك بينينى مام
جةاللء كاك مةسعود ،ضارةسةر دةكرَيت.

َ
لةئةسلدا
لةسةر حسابى ئةوةى تريان نيية.
ئَيمةو طؤإان يةك حيزب بووين ،واتة بةديلى
لَيكنزيكبوونةوة ئةوةية كة لَيك بدةين ،نا شتى
وا ضؤن دةبَيت .هةر بة قازانجى هةرَيمء ئةمنء
ئاسايشى هةرَيميش نييةو كَيشة دروستدةكات.
ئَيمةش وةك��و يةكَيتيى نيشتمانىء ثارتى،
هاوثةيمانى يةكترين ،ب��ةآلم ئازاديشين كة
َ
دووقؤليمان لةطةأل كَيي تر هةبَيتء
ثةيوةنديى
نةمان بَيت .ئَيمة لةو زنجيرة كؤبوونةوةيةى
هةمانة ،ث��رس بة ثارتى ناكةينء ثارتيش
لةكؤبوونةوةكانى خؤى ،ثرس بة ئَيمة ناكات.

رؤذنامة :رؤشنبيران ،رةخنة لةئ َيوة
دةط���رن ك��ة ح��ي��زب��ةك��ةت��ان لةئاستى
مةسةلة ديموكراسييةكانى وةك (ياساى
خؤثيشاندانء ئازاديى رؤذنامةوانيى)...
ب َيدةنطةو هةند َيكجاريش هةلَو َيستةكانى
لةثاشةكشةداية؟

* ئَيمة ئةو بإيارانةى كة هةمانن ،بةطوَيرةى
رؤذو ئاو و ه��ةوا وةرناطرين ،ئَيمة ئةمإؤ
حيزبى حاكمين لةهةرَيمى كوردستانء
شةريكين لةعَيراقدا ،ئ��ةو ب��إي��اران��ةى كة
وةرياندةطرين ،دةبَيت لةسةرضاوةى ئةو
بةرثرسيارَيتييةوة وةريانبطرين .هةروةها ئَيمة
َ
لةكؤمةلطايةكدا دةذين لةكوردستانى
ئَيستا
عَيراق كة هَيشتا ثاشماوةى دةرةبةطايةتىء
ئةنواعى سةحوةى جياجيا كاريطةرييان هةية
َ
كؤمةلطاى
لةسةرى .رؤيشتن بةزياتر لةوةى كة
تؤ هةزمى دةكات ،كاردانةوةى سلبى دةبَيت.
ئَيستا ئ��ةو موناقةشةيةى لةسةر جَيندةر
ثةيدابووة ،رةنطة رَيكخراوة ئيسالمييةكان
نةتوانن راستةوخؤ بَين خؤيان بةرةنطاربن،
مةالى مزطةوتةكان هاندةدةن كة قسةى لةسةر
بكةنء مةالى مزطةوتةكانيش سةرضاوةى ئةو
ئةمرةيان لةكوآ بؤدَيت ،من تَيناطةم ،رةنطة ئَيرة
جَيطاى ئةوة نةبَيت ،بةآلم ثَيمواية ،ئةمة كارَيكى
خراثة بؤ ئَيمةء رةنطة لةدواتردا كاريطةريى
خراثى هةبَيت ،بؤية ثَيمواية ،هَيزَيكى وةكو
يةكَيتيى نيشتمانى كة هَيزَيكى هوشيارة ،دةبَيت
لةم قؤناغانةو بةكارهَينانى ضةمكء لة ثرؤذةى
جياجيا موراعاتى زةمينةو زةمان بكات.

رؤذنامة :ئ َيستا خواست َيك لةسةر ئاستى
راى طشتيى كوردستان دروستبووة بؤ
رةتكردنةوةى ياساى خؤثيشاندان ،ياخود
هةمواركردنةوةى ،ئايا ئ َيوة ثشتيوانيى
لةهةمواركردنةوةى ياساكة دةكةن؟
* نةخَيرَ ،
حالى حازر نا ،ثشتيوانيى لَيناكةين.

رؤذنامة :ثارتى ،سةغلَةت ناب َيت بة
نزيكبوونةوةتان لةطةأل طؤإان؟

رؤذنامة :ئةمة تةنيا بؤضوونى خؤتة ،يان
بؤضوونى مةكتةبى سياسيى يةك َيتيش؟

كةلتوورى سياسيى

رؤذن��ام��ة :ب���ةآلم ،ياساكة ئ��ةوةن��دة
كؤتوبةندى ت َيداية كة دةرفةتى ئازاديى زؤر
كةمكردووةتةوة .بؤنموونة ،لةسةر سزاى
بةكؤمةلَى دةستةى ئامادةكارى خؤثيشاندةران.
ياخود بؤنموونة ئةطةر حةوت خو َيندكار لة
قوتابخانةيةك لةبةر خراثيىء نةبوونى
خزمةتطوزاريى ،خؤثيشاندان بؤ بةردةم
ث��ةروةردةى هةول َير ئةنجامبدةن ،دةب َيت
ث َيشتر بضن رةزامةنديى ثار َيزطار وةربطرن؟

* من هةستم ثآ نةكردووة ،ثارتى ،هةقى
ئةوةى نيية لةو مةسةلةيةدا ،ئَيمة هةر يةكةمان
َ
دووقؤليى ضؤن دةطرينء
ئازادين كة ثةيوةنديى

يةك َيتى ،زؤر لةذ َير
كةلتوورى سياسيى
سل َيمانيداية
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* ئةوة الى ئَيمة مةوزوعى بةحس نيية،
ئَيمة ياسايةكمان هةيةو لةثةرلةمان دةرضووةء
فراكسيؤنمان هةية لةوآ ،ئينجا ئةو ياساية
لةطةأل بارودؤخى ئَيستاى هةرَيم دةطونجَيتء
ئةمةش ثةيوةنديى بة طرووثَيكى سياسيى
دياريكراوةوة ،نيية لةناو هةرَيمى كوردستان ،بؤ
برادةرانى طؤإان بةردةوام وا هةست دةكةن كة
ئةم ياسايانة بؤ ئةوان دةردةضن.

* نا نا ،ئةوةى تؤ َ
دةيلَييت ،تةفسيرة.

رؤذنامة :تةفسيرى من نيية ،لةمادةكانى
ياساكةدا واهاتووةء ر َيطة بةخؤثيشاندانى
لةناكاو نادات؟
* وا نيية ،جارَيكيتر بيخوَينةوة.

رؤذنامة :من خو َيندوومةتةوة ،رةنطة كاك
سةعدى ،تؤ نةتبينيب َيت.

* بةسةرى تؤ ،ئةم ياساية ياسايةكى ميسالى
نييةء باشة.

د .مةحمود عوسمان :ضارةسةرنةكردنى
كيَشة ناوخؤييةكانى هةريَم ،كاريطةريي
لةسةر هيَزي كورد هةية لة بةغدا
سازدانى :هةنطاو هاشم

د.مةحمود عوسمان ،ئةندامى
ئةنجومةنى نوَينةرانى ع َيراق،
ئاماذة بةوةدةكات ،كة لة وةرطرتنى
ثؤستةكانى حكومةتى ع َيراقدا،
كورد زيانى بةركةوتووةو
كؤنطرةى ()13ى ثارتيش بةيةك َيك
لةهؤكارةكان دةزان َيت ،ضونكة
بةش َيك لةئةندامانى شاندى
دانوستانكار ،خةريكى كؤنطرةى
ثارتى بوون.
رؤذن���ام���ة :ض���ؤن دةإوان��ي��ت��ة
دةستث َيشخةرييةكةى سةرؤكى هةرَيمء
ئةو بإوايةى كة ث َييواية« ،ه َيندةى
س���وودى ب��ؤ رَيككةوتنى اليةنة
عةرةبييةكان هةبووة ،ئةوةندة سوودى
بؤ كورد نةبووة»؟

* راستة دةستثيَشخةرييةكة َ
رؤلى
هةبووة كة حكومةتةكة ثيَكبيَت ،بةآلم
هةنديَكجار كيَشةي خؤت ثيَشناخةيت تا
ثيَت َ
نةليَن كيَشةكةي خؤي ثيَشخستووة،
مومكينة ل��ةو رووةوة لة مةسةلةى
دابةشكردنى دةسةآلتةكاندا هةنديَك
زةرةر بكةيت ،هةروةها وايكردووة كة
اليةنةكانى عيَراقى ريَككةوتن لةنيَوان
خؤياندا بكةن ،بةتايبةت كوتلة طةورةكان
ريَككةوتنيان دةبيَتة هؤى بيَهيَزبوونى
كورد ،ضونكة ثؤستةكان لةنيَوان خؤياندا
دابةش دةكةن ،ئةمةش كاريطةريى خراثى
لةسةر كورد دةبيَت.

رؤذن��ام��ة :بةم دوايية ،لةضةند
ل َيدوان َيكى رؤذنامةوانيدا ،باست لة
مةترسيى رَيككةوتنى ع��ةالوىء
ماليكى كرد دذ بةكورد ،ث َيتواية،
دةستث َيشخةرييةكةى سةرؤكى هةرَيم،
ئةطةر بةش َيوةيةكى ناإاستةخؤ رؤَلى
بينيب َيت لة نزيككردنةوةى عةالوىء
ماليكىء ئةطةرى دروستكرنى بةرةيةك
دذ بةكورد؟

* ثيَموانيية كة ئةمةيان ثةيوةنديى بة
دةستثيَشخةرييةكةى سةرؤكى هةريَمةوة
َ
رؤلى
هةبيَت ،بةآلم ئةم ريَككةوتنانة
كورد كةم دةكةنةوة ،ليَكنزيكبوونةوةى
ماليكيىء عةالوى لةهةنديَك َ
خالى وةكو
تــةعــديالتى دةستووريىء مادةى
()140ء هةنديَك بوارى تر كة ثةيوةنديى
بةهةريَمى كوردستانةوة هةية ،بيروإايان
يةكبطريَتةوةء بةثيَويستيشى دةزانم
ئةو كؤبوونةوانةى كة لةنيَوان ماليكىء
عةالويدا دةكريَن ،كورديش بةشدارييان
تيَدا بكات ،كة تا ئيَستا نةيانتوانيوة
بةشداريى تيَدا بكةن ،ضونكة باسكردنى
حكومةتة ،بؤية ثيَويستة كورد بةشداريى
تيَدا بكات ،بةتايبةتيش كة ئةمريكا دةيةويَت
ماليكىء عةالوي كؤك بن.

ث َيشهاتى بةدواى خويدا ه َينا ،يةكةميان
دةركةوتنى يةكةم ئؤثؤزسيؤنة لة
ثةرلةمانى ع َيراقدا ،دووةم جؤرَيك
لة تاكإةويى يةك َيتىء ثارتى لة
مامةَلةكردن لةطةأل ثؤستةكانى بةغدا،
رات لةسةر هةردوو ث َيشهاتةكة ضيية؟
* ثيَويستة ه��ةردووال كة ط��ؤإانء
ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكانة،
َ
هةولى جيَبةجيَكردنى داواكارييةكانى كورد
بدةنء وا باشتريش بوو كة طؤإان لةناو
ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكاندا
بمايةتةوة،بةآلمبةمةرجيَكداواكارييةكانى
طؤإان جيَبةجيَبكراناية ،ئةو كيَشانة كة
لةنيَوان يةكيَتىء ثارتىء طؤإانيشدا هةبوو
هةنديَك طفتوطؤى لةسةر كرا ،بةآلم دواتر
ئةم طفتوطؤيانة وةستان ،لةمةشياندا
ه���ةردووال بة هؤكار دةزان���م ،ضونكة

وا باشتربوو
كة طؤإان لةناو
ئيئتيالفى فراكسيؤنة
كوردستانييةكاندا
بمايةتةوة ،بةآلم
بةمةرج َيك
داواكارييةكانى
ج َيبةج َيبكراناية

رؤذنامة :بةبؤضوونى بةإَيزتان،
ماليكى ثابةند دةب َيت بةج َيبةج َيكردنى
()19خاَلةكةى كوردةوة ،بةتايبةت ئةو
ثــرســانــةى ثةيوةندييان بة مادةى
()140ةوة هةية ،ث َيتوانيية جارَيكى
تر كورد ضارةنووسى ئةو مادةيةى طؤإانيش داواى ضاكسازيى سياسيي
خستةوة دةست ليذنةو ليذنةكاريىء كردبوو ،جيَبةجآ نةكرا ،كة جيَبةجآ نةكرا،
ماناي وانيية دنيا تةواو بوو.
قةدةرى كاتء بةَل َينى زارةكى؟
رؤذنامة :لةكابينةى نوَيى حكومةتى
* ثيَويستة ض����اوةإوان بكريَت،
جيَبةجيَكردنى داواكارييةكانى كورديش ع َيراقدا ،كورد داواى وةزارةتى دارايى،
ئاسان نين ،هةرضةندة َ
بةليندراوة ،بةآلم يان نةوتى دةكردء هيضيانى ثآ نةدرا،
ئةطةرى هةية هةموويان جيَبةجآ نةكريَن ،هةوَلى ثالنداناني دا ،ث َيى نةدرا ،لة
ضونكة لةناو ليستةكةى ماليكىء عةالويدا وةزارةت��ة سيادىء ديارةكاندا ،تةنيا
كةسانيَك هةن لةطةأل داواكارييةكانى وةزارةتى دةرةوةى ث َيدرا ،كة ئةمةش
كورددا ناطونجيَن ،بؤية دةبيَت كورد بة لة رابردوودا سوودى نةبووة بؤ كورد،
مامةلة بكات ،ئةطةر بينى َ
َ
خاليَك ئايا هؤكارى ئةم سازشانة ضين؟
ورياييةوة
جيَبةجآ نةكريَتَ ،
هةلويَستى هةبيَت ،بةآلم
ئةوةى لةضةند َ
سالى رابردوو بينيومانة
كة كورد َ
هةلويَستى الواز بووة لةسةر
جيَبةجيَكردنى مافء داواكارييةكانى،
جيَبةجآ نةكردنى داواكارييةكانيش
َ
مامةلةكردنى خودى كورد
دةطةإيَتةوة بؤ
لةبةغدا.

رؤذن��ام��ة :بةشداريى نةكردنى
طؤإان لة حكومةتةكةى ماليكيدا ،دوو

* لةوةرطرتنى وةزارةتدا ،كورد زيانى
بةركةوتووة ،هؤكارةكةشى ئةوةية كة
لةكاتى دانانى وةزارةتةكاندا كورد زؤر
َ
سةرقالى دةستثيَشخةرييةكةى بوو،
ئةمةش وايكردبوو كة كيَشةكانى خؤمان
نةخةينةإوو ،لةاليةكى تريشةوة ئةو
كةسانةى كة بةرثرس بوون لةدابةشكردنى
َ
سةرقالى كؤنطرةى()13
ثؤستةكاندا ،زياتر
ثارتى بوون ،ئةمةشيان زيانى بةكورد

َ
دووقؤليى
طةياند ،ضونكة كؤبوونةوةى
دةك���را لةنيَوان ماليكىء ع��ةالوي��دا،
بةآلم كورد لةم كؤبوونةوانةدا بوونى
نةبوو ،زيانةكةشي بةوة بوو كة داواى
وةرطرتنى ضةند وةزارةتيَكى طرنطى
وةكو نةوتء طواستنةوةمان كردء ثيَمان
نةدرا ،بةمةش وةزارةتة طرنطةكان دران
بةاليةنةكانى ترى عيَراقى ،وةرنةطرتنى
ئةم وةزارةت��ة طرنطانةش ،كاريطةريى
لةسةر هيَزى كورد هةيةء بةم ثيَيةش
ك��ورد لةدابةشكردنى وةزارةتةكاندا،
زيانى بةركةوت ،ئةمريكاش لةسةر ئةم
سازشكردنانةى كورد كاريطةريى هةبوو،
دذى ئ��ةوةش بوو كة ك��ورد سةرؤك
كؤمارى هةبيَت.

رؤذنامة :وةرطرتنةوةى ثؤستى
سةرؤك كؤمار ،ضةند ك َيشةيةكى تيا
دةبينرَيت ،يةكةميان :ئةو ثؤستة
بةبآ مافى ظيتؤ ،كارتؤنييةو كورد
سوودى ل َينابين َيت ،دووةميان بةهؤى
ئةو ثؤستةوة ،كورد ضةند ثؤست َيكى
فيعليى ديكةى لةدةستضوو ،س َييةميان
باس لةوة دةكرَيت كة تاَلةبانى وةك
كةس َيتييش ،كاريطةريى لةسةر اليةنة
عةرةبةكان نةماوةو قسةكانى وةك
ث َيشتر وةرناطيرَين ،رات بةرامبةر بةو
ت َيإوانيانة ضيية؟
* داواك���راوة كة ثؤستى سةرؤك
كؤمار مافى ظيتؤى هةبيَت تا ئةنجومةنى
نيشتمانيى دادةن��ريَ��ت ،ب��ةآلم دةبيَت
لةثةرلةماندا ئةم كيَشةية ضارةسةر
بكريَت ،بةآلم ئةطةر بيَتء مافى ظيتؤى
نةبيَت ،ثؤستى س��ةرؤك كؤمار َ
رؤلى
ئةوتؤى نابيَت ،ئةمةش َ
خاليَكة كة دةبيَت
َ
هةلويَستةى لةسةر بكريَتء حيسابى بؤ
بكريَت.

رؤذنامة :ك َيشةكانى ن َيو ماَلى كورد،
كاريطةرييان هةية لةسةر ه َيزى كورد
لة بةغدا ،ئايا مامةَلةى يةك َيتىء ثارتى
لةطةأل ه َيزَيكى وةك طؤإاندا لة هةرَيمى
كوردستان ،مامةَلةيةكى تةندروست
بووة؟
* كيَشةى ناو َ
مالى كورد ،كاريطةريى
هةيةء بةهؤى ئةم كيَشةيةشةوة طؤإان
لةطةأل يةكيَتىء ثارتيدا لةبةغدا ،نيَوانيان
تيَكضوو ،كاريطةرييةكانى ئةم كيَشةيةش
َ
لةقةلم دةدةم ،هةنطاو نةنانيش
بةخراث
بؤ ديموكراسي لةهةريَمى كوردستان،
كاريطةريى خراثى دةب �َي��ت ،ضونكة
هيَزى كوردستان لةوةداية كة بتوانيَت
َ
بنيات
ديموكراسي
كؤمةلطةيةكى
َ
طةندةليى نةهيََليَتء مافى مرؤظ
بنيَت،
بثاريَزريَت ،نةزاهة دةورى هةبيَتء ريَزى
سةربةستيى بطيريَت ،جيَبةجيَكردنى ئةم
خاآلنةش ،يةكطرتوويي طةلى كوردي
َ
خالى
ليَدةكةويَتةوةء يةكطرتووييش
بنةإةتيية بؤ كورد لة بةغدا.
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سةعدى ثيرة ،ئةندامى مةكتةبى سياسيى يةكَيتى :وةزارةتى بازرطانى بؤ ئَيمة نةبَيت ،ئيستيحقاقى خؤمـــــ

ثارتى هةقى ئةوةى نيية بــة نـزيكبـوونةوةمـان لـة طـــ

سازدانى :سيروان رةشيد
سةعدى ئةحمةد ثيرة ،ئةندامى
مةكتةبى سياسيى يةك َيتيى نيشتمانيى
كوردستان ،ئةم ضاوث َيكةوتنةى
سةبارةت بة كؤمةَل َيك ثرسى
هةنوكةيى سةر طؤإةثانى سياسيى
هةر َيمء بةغدا ،لةطةلَدا سازدراوة.
رؤذن��ام��ة :ل��ةم��اوةى دوو هةفتةى
راب��ردوودا ،كؤميتةى سةركردايةتىء
حيزبةكةتان،
مةكتةبى سياسيى
زنجيرةيةك كؤبوونةوةى ئةنجامدا،
زانيارييةكان باس لةوةدةكةن كة بةنيازن
طؤإين َيك لة سياسةتى حيزبةكةتاندا
لةمسالَدا بكةن ،ئةم مةسةلةية ضؤنة؟

* ئةوة بةتةواوةتى راستة .ئَيمة ثَيشى
ضةند مانطَيك كؤنطرةمان ك��ردووة كة
ذمارةيةكى زؤر راسثاردةو بإيارى كؤنطرة
هةن ،لةبوارى ثةيوةندييةكانى ن��اوةوةء
دةرةوةم���ان ،حكومةت ،ئاوةدانكردنةوة،
َ
كؤمةلطةى
طرنطيدان بةبوارى رؤشنبيريىء
مةدةنىء هةروةها بوارى رَيكخستن ،بؤية
كاتى ئةوةهاتبوو كة دانيشينء بزانين ضيمان
لةوانة جَيبةجَيكردووةو بؤ داهاتووش ضى
بكةين ،ضونكة ئَيمة ثَيمانواية ،ئةو كَيشانةى
كة لةناو يةكَيتيدا هةن ،راستة َ
كةلةكةبووى
ئةو كَيشانةن كة لةزةمانى شاخةوة هاتوونء
ئةو جيابوونةوةيةى برادةرانى طؤإانيشى
لَيكةوتةوة ،بةشَيكى ئةوكَيشانةشمان
دةطةإَينةوة بؤ نةبوونى بةدواداضوونء
َ
هةلوَيستةيةك لةو
ناوةناوة بؤنةبوونى
روانةوة.
َ
هةلوَيستةمان
ئَيمة لةوكؤبوونةوانةدا،
لةسةر ذيانء طوزةرانى َ
خةلك كرد ،بةتايبةت
مةسةلةى ثةيداكردنى فرسةتى كارء
خوَيندنء راهَينانء مةسةلةى بانطكردنى
سةرمايةدارانى جيهان ،كة بَين لة كوردستان
سةرمايةطوزاريى بكةن.
هةروةها لةكؤبوونةوةكاندا ،بإيارى
ئ��ةوةم��ان دا كة ثَيويستة زنجيرةيةك
كؤبوونةوة لةطةأل هَيزة سياسييةكانى
كوردستان بكةين.

ئةحمةد هةردىء جةمال حسَينى تَيدابوو،
برادةرَيكى ثارتيشى تَيدابوو.

رؤذنامة :ئةى خؤت وةك شةخس،
ث َيتواية كة واب َيت؟

ئةمإؤ خةَلك
لة هةر َيم
ف َيربوون،
قسة دةكةن

* مومكينة كةلتوورى سياسيى لة
سلَيمانى جياواز بَيت.

رؤذنامة :كةواتة ،ئينجازةكة هى
خةلَكةكةية ،نةك يةك َيتى؟

* :با با ..كةلتوورى سلَيمانى حاكمة لةناو
يةكَيتى ،كةلتوورى سياسيى سلَيمانى بووة
بة بةشَيك لة يةكَيتى .من بؤخؤم هةولَيريمء
َ
خةلكى سلَيمانى نيم ،بةآلم خؤم دةزانم كة
كةلتوورى سياسيى يةكَيتى زؤر لةذَير
كةلتوورى سياسيى سلَيمانيداية.

رؤذنامة :لةطةأل ثارتى ،ئايا لةبةغدا
ئيستيحقاقى خؤتان لة وةرطرتنى ثؤستى
وةزارى ،وةرطرتووة؟
* هَيشتا ساغ نةبووةتةوة لةبةغدا.

رؤذنامة :ئةى ضؤنة؟

* ئةوةى بةغدا ،ضوار وةزارةتى فيعلى
َ
دةول��ةت ،لةو
هةية لةطةأل سآ وةزارةت��ى
ضوار وةزارةتة فيعليية ،ئَيمة داواى دووانمان
كردووةو ثارتيش دووان.

فؤتؤ :رؤذنامة

سةعدي ثيرة

ث َيويستة ئةو ثرسيارة لة طؤإان بكةيت كة يةك َيتى لةبةرامبةر
ثارتى بضوكبووب َيتةوة ،يان نا؟
بيانييةكانيش كة لة كوردستان كردوويانة،
ثَيمان َ
دةلَين ،بارودؤخى هةرَيمى كوردستان
بةرةو باشى دةضَيت.

رؤذنامة :ئةو فاكتةرانة ضين كة
وايانكرد ،لةم ماوةيةدا ئةو زنجيرة
كؤبوونةوانة لةطةأل حيزبة ئيسالميىء
زؤرب���ةى حيزبةكاى ت��رى ه��ةر َي��م
ئةنجامبدةن؟

رةقابةى نيية ،هةرَيمى كوردستان رةقابةى
هةية ،حةزدةكةيت من ثَيت َ
دةلَيم ،رةقابة
ضيية ،رةقابة لة هةرَيم ،بةشَيكى زؤرى ئةو
رؤذنامانةن كة ئَيمة هةندَيكجار لَيشيان
بَيزارين ،بةآلم لةهةمانكاتدا َ
رؤلَيكى ضاودَيريى
باش دةبينن)%50( .ى قسةكانيان راستة،
ئةو سةدا ثةنجاية طرنطة ،لةهةمانكاتيشدا
ئةمإؤ َ
خةلك لةهةرَيم فَيربووة ،قسةدةكات،
ئةمة ثةيوةنديى بةئؤثؤزسيؤنيشةوة نيية،
هاوآلتيية ،رةنطة يةكَيتى بَيت ،طؤإان بَيت،
هاوآلتييةكى َ
سالحةو رةئى خؤى دةداتء
َ
َ
طةندةليى
دةلَيت ،ئةوة نادروستة .ثَيمواية،
كَيشةيةكى طةورةية ،رةنطة بؤ ئةم مةسةلةية
حكومةتى هةرَيم كؤنفرانسَيك بطرَيتء
َ
خةلكى ثسثؤإى بيانيش بانط بكات.

* ثَيمواية ،ئةوة بؤضوونَيكى َ
هةلةية،
س��ةرك��رداي��ةت��ي��ى ي��ةك�َي��ت��ى ،ن��وَي��ن��ةرى
بةرذةوةندييةكانى حيزبةكةى خؤيةتىء
س��ةرك��رداي��ةت��ي��ى ث��ارت��ي��ش ،ن��وَي��ن��ةرى
بةرذةوةندييةكانى حيزبةكةى خؤيةتى ،ئةم
دوو هَيزة رَيككةوتنَيك كؤيان دةكاتةوةء
هةركةسَيك دةبَيت خؤى سووربَيت لةسةر
ئيستيحقاقى خؤى ضؤنة .نة ثارتى دةتوانَيت
ئيستيحقاق بؤ يةكَيتى دابينبكات ،نة يةكَيتيش
بةرامبةر ثارتى ،هةريةكةو هى خؤى هةية.
مومكينة هةراليةك هةوأل بدات كة زياتر يان
َ
ئةسلةو
بةشَيوةيةك واثيشانبدات يةكَيكيان
َ
ئةسلة ،بةآلم ئةوة هَيزى
ئةوةى تر كةمتر
جةماوةريية كة ئةوة دياريى دةكات ،ئةطةر
ثَيتواية كة سياسةتى مةركةزيى هةردووال
لةسةر ئةوة بنياتنرابَيت ،وا نيية.

رؤذنامة :بةآلم راثرسىء ئامارةكانى
ر َيكخراوة بيانييةكانيش لةكوردستان،
* ئَيمة لةكؤنطرة باسى كةموكورتييةكانمان
ئةنجامةكانيان واكةوتوونةتةوة كة
طوزةرانى خةلَك باش نيية ،بؤنمونة ك��ردء يةكَيك لة بإيارةكان ئةوةبوو كة
ر َيكخراوى (ئ َين دى ئاى ئةمريكى) لة ثَيويستة ثةيوةندييةكانمان لةطةأل حيزبةكانى
رؤذن��ام��ة :ل��ةو هةلَسةنطاندنانةى تازةترين تو َيذينةوةيدا ،باس لةهةلَكشانى طؤإةثانى كوردستان ط��ةرم رابطرين،
كة كردتان ،ئةوةندةى كة ثةيوةنديى طرانيى ب��ازاإو طةندةلَيى دةك��ات لة طةرمإاطرتن ئةوةنيية كة ئَيمة لة رؤذنامةكان
بزانين ،ئ��ةوان كَيشةيان ضييةء ثَيويستة
بةذيانى خةلَكةوة هةب َيت ،ئايا سياسةتى هةر َيم؟
طةندةليى هةر لةكوردستاندا نةبووة ،لةكؤبوونةوةى دوو َ
َ
قؤلى بزانين كَيشةيان
*
حيزبةكةتان بةباشى هةلَسةنط َينرا ،يان بة
َ
طةندةليى هةية .ضيية كة هةندَيكيان قابيلى ضارةسةرن.
خراث ،كة وانابينر َيت ذيانى هاوآلتييان لةوةتةى مرؤظايةتى هةية،
رؤذنامة :بةهةمانش َيوةش ضاو بة
لةدؤخ َيكى باشداب َيت ،بؤ نموونة ،طرانيى بؤنموونة ،وةختى خؤيشى ئادةمء حةوا بة
هةل َ
ب��ازاإ تاد َيت زياتر دةب َيتء دي��اردةى سَيوَيك يةكتريان َ
ثةيوةندييةكانتان دةخش َيننةوة لةطةأل
خةلةتاند.
رؤذنامة :بةآلم ئةو ر َيكخراوة ،ئةنجامى ثارتيشدا؟
ب َيكاريى لة هةر َيم لةهةلَكشانداية؟
* ئَيمة َ
* لةطةأل ثارتى ،مةبناى ئةو ثةيوةندييةمان،
هةلسةنطاندنمان بةو شَيوةيةية تو َيذينةوةو راثرسييةكةى واكةوتووةتةوة
كة ثَيمانواية ،مؤدَيلى حوكمإانيى لةهةرَيمى كة طةندةلَيى لةهةر َيم بة ب��ةراورد بة رَيككةوتننامةى ستراتيذيية.
رؤذنامة :رةخنةيةك هةية لةاليةن
ك��وردس��ت��ان ،ه��ى يةكَيتيى نيشتمانيى ناوةإاستء باشوورى ع َيراق ،هةلَكشاوة؟
* نا ،باوةإناكةم ،ئةوة موبالةغةى تَيداية .هةند َيك لة كاديرانتانةوة ،دةوتر َيت
لةئيشء كارةكانى حكومةتدا دةبينرَيتةوة،
رؤذن��ام��ة :تؤ تو َيذينةوةكةى ئةو كة هةند َيك لة سةركردةكانى يةك َيتى،
كة سةرؤكى حكومةتء تيمَيكى باشمان
بةرذةوةندييةكانى حيزبةكةيان كردووة
هةيةء هةموو ئةو ئامارو راثرسييانةى كة ر َيكخراوةت بينيوة؟
* َ
بةل َى ،بينيومة ،ناوةإاستء باشوور بة قوربانيى ر َيككةوتنى ستراتيذيى؟
لةماوةى رابردوو كراون ،ئةوانةى رَيكخراوة

لةاليةن طؤإانء
ئ َيمةشةوة،

خواست َيك هةية

بؤ نزيكبوونةوة
لةيةكتر

رؤذنامة :كؤنفرانسةكة راسثاردةى
مةكتةبى سياسيتانة كة حكومةت بيكات؟

* ثَيمان باشة كة بيكات ،ضونكة يةكَيك لة
مةترسيية طةورةكان لةسةر ناوو ناوةإؤكء
ئةم سيستمة سياسييةى كة ئَيمة خؤمان
خةريكة َ
لةقالبى بدةين ،ئةطةر بزإَيت ،يةكَيك
َ
طةندةليية.
لةهؤكارةكانى
مةسةلةى طرانيىَ ،
بةل َي ،لة مةكتةبى
سياسيى باسمان كردووة ،رةنطة هةندَيك لة
بةرثرسةكان هةستى ثَينةكةن ،بةآلم طرانيى
لة سووتةمةنىء كارةباو شتى تر هةيةء
ثَيويستة لَي َ
كؤلينةوةيان لةسةر بكرَيت.

رؤذنامة :بؤضوون َيك هةية لةاليةن
هةند َيك لة ضاود َيرانةوة كة دةَل َيت ،يةك َيتى
لةبةرامبةر ثارتى بضوكبووةتةوة؟

* َ
وةلآل باشترة ئةو ثرسيارة لة طؤإان
بكةيت ،كة يةكَيتى بضوكبووبَيتةوة ،يان نا،
يةكَيتى بةشَيكى طةورةى لَيجيابووةتةوة كة
تؤ لةسةد سىء ضلى لَيدةربهَينيت ،شةست
دةمَينَيت .هةرواية ،واتة سروشتى ئيشةكة
واية.

رؤذنامة :ئةطةر طؤإان لةهاوك َيشةكة
دةربه َينين ،ئايا يةك َيتى وةك ه َيز َيك

رؤذنامة :ئ َيوة ،تا ئ َيستا تةندروستيتان
ث َيدراوة ،بةتةماى ضى ترن؟
* ئَيمة ،تةندروستيمان وةرطرتووةو
ثارتيش دةرةوةء دوو وةزارةت ماوة.

رؤذنامة :ئةو دوو وةزارةتة كامانةن
كة ماونء ضؤن دابةشدةكر َين؟

َ
كؤمةلطةى
* وةزارةت��ى بازرطانيىء
مةدةنى م��اون ،دةمَينَيتةوة ئَيمةو ثارتى
دادةنيشينء طفتوطؤيان لةسةردةكةينء
تا ئَيستا ئَيمة لةسةر ئةو دوو وةزارةت��ة
رَيكنةكةوتووين.

رؤذنامة :ثارتى كانديدى بؤ وةزارةتى
كة قةبارةيةكى دياريكراوى هةية ،بازرطانيش دياريكردووةو ناوةكانى
بؤضوونةكة لةثرسيارةكةى ث َيشوو واية ناردوون بؤ ماليكى ،ئ َيوة وةزارةتةكةى
كة بضوكبوونةوة بةو مانايةى كة يةك َيتى ترتان دةدر َيتآ؟
* ثَيمانواية ،يةكَيتى هةقى وةرطرتنى
لةهةلَو َيستة سياسييةكاندا سةربةخؤ
وةزارةتى بازرطانيى هةية ،ئينجا ثؤستةكان
نييةو دواى ثارتى كةوتووة؟
* ئةوةى يةكَيتى بناسَيت ،دةزانَيت كة
يةكَيتى هةموو زةمينء زةمانَيك خاوةنى
ب��ؤض��وون��ى س��ةرب��ةخ��ؤى خ��ؤى ب��ووةء
بؤضوونى سياسيى سةربةخؤى خؤشى
دةمَينَيت .ثَيمواية ،هيض كاتَيكيش لةوة
نةترساوين ،ئةمإؤ ذمارةيةكى زؤر لة
َ
كةنالى راطةياندن لةسلَيمانى
رؤذنامةو
هةنء يةكَيتى دةيانثارَيزَيت ،ئةطةرضى بةشى
زؤرى رةخنةكانيشيان لة يةكَيتييةو يةكَيتيش
باكى نييةء ثَيمواية ،ئةم جؤرة ئازاديية
بةشَيك لة هَيزت بؤ دروست دةكات.

رؤذنامة :ث َيتانواية ،مةوداى ئازاديى
لة سنوورى دةسةآلتى يةك َيتى زياترة لة
سل َيمانى ،بةراورد بة سنوورى دةسةآلتى
ثارتى؟
نايلَيم ،خؤتان وا َ
* ئةوة من َ
دةلَين،
لة تةلةفزيؤنى ( )KNNموناقةشةيةكى
تةلةفزيؤنيى وا هةبوو كة ثَيمواية ،رَيبين

ئةو رؤذنامانةى
كة هةند َيكجار

ل َيشيان ب َيزارين،
بةآلم رؤَل َيكى

ضاود َيريى باش
دةبينن

تةنيا ئةم دوو سآ وةزارةتة نين لةبةغدا،
ثؤستى تر زؤرن كة دةبَيت جؤرَيك لة
ئينساف هةبَيت لةنَيوان يةكَيتىء ثارتيدا.

رؤذن��ام��ة :وات��ة ئةطةر وةزارةت��ى
بازرطانيى نةدر َيت بة يةك َيتى ،ث َيتانواية،
ئيستيحقاقى خؤتان وةرنةطرتووة؟
* َ
بةل َي ،ثَيمانواية ،بةوشَيوةية نةبَيت،
ئيستيحقاقى خؤمان وةرنةطرتووة.

رؤذن��ام��ة :ك��ةوات��ة بة وةرطرتنى
وةزارةت���ى ب��ازرط��ان��ى ،ئيستيحقاقى
هةلَبذاردنتان بة تةواوةتى لةبةغدا
بةدةسته َيناوة؟

* نا بةتةنيا وا نيية .ئَيمةء ثارتى جؤرَيك
لة تةكافوئمان هةية لةهةرَيمء بةغدا ،هةروةها
رَيككةوتنَيكيشمان هةية ،ئَيمة تَيدةطةين لةوةى
كة ثارتى كورسى لةئَيمة زياترة لةثةرلةمانى
عَيراق ،بةآلم ئَيمة لة يةك ليستداين ،ئَيمة
لة دوَينَيوة لةيةك ليستء هاوثةيماندا نين.
ئةطةر يةكَيتى قةناعةتى واية ثارتى زةعيف
بكاتء خؤى ثآ بةهَيز دةبَيت ،ثَيمواية كة
راست نييةء ئةطةر ثارتيش بؤضوونى وابَيت
كة يةكَيتى زةعيف بكات خؤى ثآ بةهَيز
دةبَيت ،ثَيمواية كة ئةوةش وانيية .رةنطة
اليةنى ترى ثآ بةهَيزبَيت ،بؤية ثَيمواية ،لةم
مةسةلةيةدا دةبَيت َ
قولترو ريشةيى تر بيرى
لَيبكاتةوة ،نةك لةسةر مةسةلةى ثؤستَيكى
وةزاري��ى دياريكراو ،بؤية دةبَيت يةكَيتى
هةست بةغوبن نةكات لةو هاوثةيمانَيتييةو
ثارتيش بةهةمان شَيوة ،ضونكة دواجار
هاوثةيمانَيتييةكة خراث دةبَيت.

رؤذنامة :بؤضوون َيك هةية دةَل َيت،
«ثارتى ،ثؤستى سةرؤك كؤمارى بؤ ئ َيوة،
بة حسابى خاأل لةسةرتان حسابكردب َيت».
لةكات َيكدا ثؤستى سةرؤك كؤمار لةو سآ
ثؤستة سةروةرييةية كة لةدةرةوةى خاأل
دابةشكراوة؟

* من ثةيوةنديم بةوةوة نيية ،لَيدوانَيكى
مةسئولَيكى نامةسئول ضى وتووة ،ثؤستى
سةرؤكى كؤمارو سةرؤكى هةرَيم لةو
موناقةشانة دةردةهَينينء موناقةشةى ئةو
مةوزوعانة ناكةين.

رؤذنامة :واتة ثؤستى سةرؤك كؤمار،
هاوتاى ثؤستى سةرؤكى هةر َيمة؟
* نا نا ،م��ةوزوع ئةوة نيية .سةرؤك
ك��ؤم��ار كانديدى ه��ةم��وو هاوثةيمانى
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وائيل عةبدوللةتيف بؤ

 :هةلَويَستةكةي طؤأان شةرةفمةندانةية

جؤرَيك لة رَيككةوتنى (لَيثرسينةوةم لةطةأل مةكة ،لَيثرسينةوةت لةطةأل ناكةم) دَيتة ئاراوة
بةغداد -عةلي ناجي

لةسةر وةزيرةكانىء ئةم سوربوونةش
كاردةكاتة سةر دواكةوتنى كارى ئةنجومةنى
وةزيران.

وائيل عةبدوللةتيف ،ئةندامي ث َيشووى
ثةرلةمانى ع َيراق ،ث َييواية :نورى ماليكى،
ثابةند ناب َيت بة بةَل َينةكانيةوة سةبارةت
بة ج َيبةج َيكردنى مادةى()140ء ه َيزى
توندتر دذ بةو مادةية ثةيدابوونء دةَل َيت:
«ت َيثةإاندنى مادةى( )140لة ضوارض َيوةى
داواكاريية ()19خاَلييةكةى ئيئتيالفة
كوردييةكةشدا ،كارَيكى ئةستةم دةب َيت».
عةبدوللةتيف كة ثؤستةكانى وةزيرى
كاروبارى ثارَيزطاكانء ثارَيزطارى ث َيشووى
بةسرةى بةدةستةوة بووة ،لة ديمانةيةكى
رؤذنامةدا ،بةشداريى نةكردنى
فراكسيؤنى طؤإان لة حكومةتى ماليكيدا،
بة بإيارَيكى شياو ء ئيجابى لة قةَلةم
دةداتء ئاماذة بةمةترسيى رَيككةوتنى
اليةنة ث َيكه َينةرةكانى حكومةتى نوَيش
دةكات لةسسةر بنةماى «ل َيم مةثرسةرةوة،
ل َيت ناثرسمةوة».
رؤذنامة :ث َيتواية بةشداريى نةكردنى
فراكسيؤنى طؤإان لة حكومةتى نورى ماليكدا،
سيماى حكومةتى هاوبةشى نيشتمانيى لةبةرى
ئةو حكومةتة دادإى؟
* هةرضةندة فراكسيؤنى طؤإان هةشت
كورسي لةنيَو ئةنجومةنى نويَنةراندا هةية،
بةآلم َ
هةلويَستةكةيان شةرةفمةندانةء راست
بووء كارو ضاالكىء تيَإوانينةكانيان روونء
ئاشكرانء ريَز لة بإيارةكةيان دةنيَم ،كاتيَكيش
ط��ؤإان ئةوة َ
هةلدةبذيَرن كة بضنة ثؤلى
ئؤثؤزسيؤنى ئيجابييةوة ،ئةوان دةبنة تاكة
اليةن لةنيَو كوتلةكانى ئةنجومةنى نويَنةرانى
عيَراقدا كة َ
رؤلى ئؤثؤزسيؤن ببينن.
من ثيَمواية ،ئةنجومةنى نويَنةرانى
عيَراق ،ثيَويستيى بة كوتلةيةكى بةهيَزة كة
بضيَتة بةرةى ئؤثؤزسيؤنةوة ،تا بتوانيَت
س��ةرؤك وةزي��ران بانطهيَشتى ثةرلةمان
بكاتء ليَثرسينةوة لة دةستة سةربةخؤكانء
ثاريَزطارء ئةندامانى ئةنجومةنى ثاريَزطاكان
بكات ،هةروةها بة وردييش بةدواداضوون بؤ
َ
لةدةولةتى عيَراقدا
ئةو رووداوانة بكات كة
روو دةدةن ،لةذيَر سايةى بوونى سةركردة
عيَراقييةكان لة ثيَكهاتةى حكومةتدا،
ضاوديَريكردن بيَهيَز دةبيَت ،ئةوةش لة ليَدوانى
سةرؤكى دةستةى نةزاهةوة َ
هةلدةهيَنجين
كة كاركردن لةوبارةدا زؤر قورس دةبيَت.

رؤذن��ام��ة :ث َيتواية ،حكومةتى نوآ
تةكنرؤكرات ب َيت ،يان حكومةتى دابةشكردنى
ثؤستةكانة لةسةر بنةماى حيزبيى؟
* ح��ك��وم��ةت��ى ئ �َي��س��ت��اى ع��يَ��راق،

رؤذنامة :لةو لؤذيكةوة ،ث َيتواية ماليكى
بتوان َيت لة ضوار ساَلى داهاتوودا طةندةَليى
كؤنترؤأل بكات؟
* ضوونى سةرؤكى كوتلة سياسييةكان
َ
طةندةليى دارايىء
بؤ ناو حكومةت ،رةطى
ئيداريى دادةكوتيَتء لةماوةى ضةند َ
سالى
داهاتوودا دةرفةتيان دةبيَت تا جيَثيَى خؤيان
جيَطيربكةن بؤ بةدةستهيَنانى دةنطى زياترء
كاردةكةن بؤ دامةزراندنى ذمارةيةكى زؤر
لة دةنطدةرانيان ،ئةمة جطة لة ئيستيغاللكردنى
سةرضاوة داراييةكانى حكومةت بؤ دامةزراوة
حيزبييةكانيان ،هةر بـؤيـة كؤتايى َ
سالى
()2013ء سةرةتاى َ
سالى( )2014عيَراق دةبيَتة
َ
طةندةلييةوةء ئةطةر
يةكةمين وآلت لة رووى
ئيَستا لةو ريزبةندييةدا لة ثيشت غينياوة بيَت،
ثيَشى ئةويش دةداتةوة.

حكومةتى سةرؤكى كوتلةكانةء دوورة لة
َ
ثرؤفيشناليى لةإووى
تةكنؤكارتبوونء
ك��رداري��ي��ةوة ،ضونكة بةشيَكى زؤر لة
وةزيرةكان ئةزموونى كارى وةزارييان
نييةء جطةلةوةش حكومةتى نوآ ،حكومةتى
تةوافوقى سياسيية كة ط� َ
�ةآلل��ةك��راوى
سةركردةى كوتلة سياسييةكانة.

رؤذن��ام��ة :هةندَيك ث َييان واي��ة كة
بةشدارييكردن لة حكومةتدا لة ع َيراقى
ئ َيستادا ،رؤأل دةبين َيت لة زيادكرنى نفوزو
ج��ةم��اوةردا لة رَيطةى ئيستيغاللكردنى
ثؤستء سةرضاوة داراييةكانةوة ،بؤية زؤربةى
كوتلةكان خؤيان لة ئؤثؤزسيؤنبوون دةثارَيزن،
ئةوة تا ضةند راستة؟
َ
دةولةتيَكى
* ع �َي��راق ،لة ئيَستادا
َ
كشتوكالى داتةثيوةو
بةكارهيَنةء كةرتى
ثيشةسازيش بةشيَوةيةكى تةواو ويَران
بووةء وةزارةتى بازرطانيش كؤبؤنى خؤراكى
ويَرانكردووةء وةبةرهيَنانيش ثاشةكشيَى
كردووة ،كةس ناتوانيَت لة عيَراقى نويَدا بذى
ئةطةر لة دامةزراوةكانى حكومةتدا كارنةكات،
يان كارمةند نةبيَتء كوتلة سياسييةكانيش
دانوستاندن لةسةر وةزيفةطشتييةكان
دةك��ةنء كةس ناتوانيَت ثؤليسيَك ،يان
مامؤستايةك ،يان راويَذكاريَك ،يان بريكارى
وةزيريَك دابمةزريَنيَت ،ئةطةر تةنيا لة ريَطةى
يةكيَك لة حيزبةكانى دةسةآلتةوة نةبيَت ،بؤية
َ
هةولى جيَثآ
سةرجةم كوتلة سياسييةكان

قايمكردنى خؤيان دةدةن تا بؤ َ
هةلبذاردنى
( )2013جةماوةريان زياد بكةن.

رؤذنامة :ث َيشبينى دةكةيت كة ئةم
حكومةتة نوَيية ب��ةردوام ب َيت لةسايةى
نةبوونى متمانة لةن َيوان كوتلة ث َيكه َينةرةكانى
حكومةتدا ،بةتايبةت كة هةندَيك لةناوةندة
سياسييةكان ث َييان واي��ة ،وةزي��رة نوَيكان
ك َيشةكة لة ماليكى قورستر دةكةن؟
* س��ةرةإاى ئةوةى كة نورى ماليكى
لةكاتى ثيَدانى متمانة بة وةزيرةكانى ،ئاماذةى
بةوةدا كة بة ذمارةيةك لة وةزيرةكانى قايل
نييةء ئوسامة نوجيَفى ،سةرؤكى ئةنجومةنى
نويَنةرانيش ،وتى ،ئةم حكومةتةى ئيَستا،
بيَهيَزة ،بةآلم من ثيَم واي��ة ،كيَشةكان لة
ئةنجومةنى وةزيرانةوة ثاشةكشآ دةكات بؤ
ناو ئةنجومةنى نويَنةرانء هاوآلتييان دةبينن
كة سةرؤكى كوتلةكان بوونةتة وةزيرء لة
هةموو ئةمانةشةوة ،ئةو دةرةنجامةمان
دةست دةكةويَت كة جؤريَك لة ريَككةوتنى
(ليَثرسينةوةم لةطةأل مةكة ،ليَثرسينةوةت
لةطةأل ناكةم) ديَتة ئاراوة لةنيَوان كوتلةكاندا،
بةمةش دةستةى نةزاهة لةماوةى ضوار َ
سالى
داهاتوودا دؤطمادةبيَت.
جطة ل��ةوة ،ماليكى هيض َ
رؤل��ى نةبوو
لة دياريكردنى وةزيرةكانيداء ثيَكهاتةى
حكومةتء ريزبةندى وةزيرةكانى لةاليةن
كوتلة سياسييةكانةوة بةسةر حكومةتدا
فةرزكرا ،وةك ضؤن خودى ماليكيش سووربوو

رؤذن��ام��ة :ض���اوةإوان دةكرَيت كة لة
طةرمةى ئةو هةموو ك َيشمةك َيشة سياسييةى
لةم قوناغة نوَييةى ع َيراقدا بوونى هةية ،نورى
ماليكى ،سةرؤك وةزيران ،بتوان َيت بةَل َينةكانى
سةبارةت بة ج َيبةج َيكردنى مادةى ()140
ج َيبةج َيبكات؟

* ليذنةى هةمواركردنى دةستوور كة
ضوارسالى رابردوودا ثيَكهاتَ ،
َ
هةلويَستى
لة
ماليكى بةرامبةرى ئيجابى بووةء ليذنةكةش
نةيتوانى هيض ضارةسةريَك بؤ مادةى()140
دياريبكات ،بةآلم ئيَستا هيَزى نوآء زياترى
دذ بة حوكمةكانى مادةى( )140دةركةوتوون
كة ئةويش ئيئتيالفى عيَراقيية ،يان راستر َبليَين،
زؤرترين ثيَكهاتةكانى عيَراقييةن ،بةمةش
ئاستةنطةكانى ب��ةردةم ضارةسةركردنى
كيَشةى مادةى( )140زياتر دةبنء ثيَمواية،
ماليكى ناتوانيَت ثابةند بيَت َ
بةليَنةكانيةوة
سةبارةت بة جيَبةجيَكردنى مادةى ()140

ماليكى ،بةَل َينةكانى
سةبارةت بة مادةى
( ،)140ج َيبةجآ ناكات

ء ئاسانيش نيية ئةو مادةية لة ضوارضيَوةى
َ
()19خالةكةى كوردا جيَبة جيَبكريَت.

رؤذنامة :ث َيتواية ،دةستث َيشخةرييةكةى
مةسعود بارزانى ،سةرؤكى هةرَيمى كوردستان
سةركةوتنى بةدةسته َينا ،بةتايبةت كة دواى
ئةو دةستث َيشخةريية ،ضةندين ك َيشةى تر لة
ن َيوان كوتلةكاندا دةركةوتن؟

* ئ��ةو دةستثيَشخةريية لة رووى
مةعنةوةييةوة سةركةوتء ئةو سةركةوتنةى
ب��ةدةس��ت نةهيَنا ك��ة ل�َي��ى ض���اوةإوان
دةك��را ،سةرجةم كوتلةكان بةشيَوةيةك
موخاتةبةى هاوآلتييانيان دةك���رد كة
َ
ثرؤفيشنالةو
حكومةتى نوآ تةكنؤكراتء
َ
خةلك دةهيَنيَتةدى،
خزمةتطوزارييةكانى
كاتيَكيش وةزي��رةك��ان دةستنيشانكران،
وةزي����رى ن��اك��اراي��ان ثيَشكةشكردء
ثاشةكشآء طةمةيان بةو دروشمانةكرد كة
بة َ
خةلكيان فرؤشتبووةوةء وةزيرةكانيش
جيَطةى َ
دلخؤشيى نةبوونء من ثيَم واية،
دةستثيَشخةرييةكةى سةرؤكى هةريَم،
لة روويةكةوة سةركةوتنى بةدةستهيَناء
سةركردةى كوتلةكان نايانةويَت بةتةواوى
سةركةوتن بةدةستبهيَنيَت لة ريَطةى
َ
ناثرؤفيشنالةوة.
ثيَشكةشكردنى وةزيرى

رؤذنامة :زؤرَيك ث َييان واية ،ث َيكه َينانى
ئةنجومةنى نيشتمانيى ب��ؤ سياسةتة
ستراتيذييةكان ،داتاشينى ثؤست بوو بؤ ئةياد
عةالوىء ث َيكه َينانى ئةو ئةنجومةنة ،ك َيشةى
فرةدةسةآلتى ج َيبةج َيكردن لة ع َيراقدا
دروست ناكات؟
* ئةنجومةنى نيشتمانيى بؤ سياسةتة
ستراتيذييةكان ،كيَشة لةنيَوان ه��ةردوو
دةسةآلتى جيَبةجيَكردنء ياساداناندا دروست
دةك��اتء ئةطةر ئةركى ئ��ةو ئةنجومةنة
جيَبةجيَكردن بيَت ،ئ��ةوا لةسةر حسابى
ئةنجومةنى وةزيران دةبيَتء ئةطةر َ
رؤلى
راويَذكاريش بيَت ،ئةو ئةنجومةنة َ
رؤلى نابيَت،
من ثيَمواية ،ئةو ئةنجومةنة لة دةسةآلتى سآ
سةرؤكايةتيى كؤمارء ئةنجومةنى وةزيرانء
ثةرلةمان دةبات.

رؤذنامة :ض��اوةإوان دةكرَيت كة ئةم
خولةى ئةنجومةنى نوَينةران لة ئةنجومةنى
ث َيشوو كاراتر ب َيت؟
* يةكةم دانيشتنى ئةنجومةنى نويَنةرانى
نوآ لة ()2010/6/13سازدراء تا ()2011/1/9
لة ثشوودانء بة دريَذايى ئةم حةوت مانطةى
راب��ردوو ،ئةنجومةنى نويَنةرانى نوآ هيض
ياسايةكى ثةسةند نةكردووةء كيَشةى زؤرى
هةية ،من طرةنتى ئةوة دةكةم كة ئةنجومةنى
نويَنةرانى راب��ردوو ،ل��ةوةى ئيَستا باشتر
دةبيَت.

دةنطدانى ئةلكترؤنيى ثةرلةمانتارانى عيَراق ئازاد دةكات

ثةرلةمانتارَيك :ئةو سيستمة كَيشة لة نَيوان ثةرلةمانتارو كوتلةكانيان دروست دةكات
بةغداد – عةلي ناجي

ثةرلةمانى عيَراقى كارتى زي��رةك
بؤ دةنطدانى ئةلكترؤنيى لةسةر بريارو
ثرؤذةياساكان ثةيإةو دةكاتء بةشيَك لة
ثةرلةمانتارانيش ئاماذة بةوة دةكةن؛ كة ئةو
هةنطاوة ريَطرة لة ياريكردن بة دةرةنجامى
دةنطدانةكان.
لةم خولة نويَيةى كارى ئةنجومةنى
نويَنةرانى عيَراقدا بإياردراوة كة كار بة
(كارتى زيرةك) بكريَت بؤ دةنطدانى ئةلكترؤنى
لةسةر بإيارو ثرؤذةياساكانء سةلماندنى
ئامادةبوونىثةرلةمانتارةكانلةدانيشتنةكانيدا،
كة لة ريَطةى شاشةيةكى ئةلكترؤنى طةورةوة
ئامادةبوونى ثةرلةمانتاران ئاشكرا دةكةن،
ئةوة لةكاتيَكداية ثيَشتر لةسةر شيَوازيَكى
َ
دةستهةلبإين دةنطدان ئةنجام
تةقليديىء
لي دةكةوتةوة.
َشةى
ي
ك
زؤرجار
دةدراء
َ
كاركردن بةم سيستمة نويَية بة راى
ري لة ياريكردن دةطريَت لة
ثةرلةمانتاريَكَ ،
دةرئةنجامى دةنطدانةكان لةناو ثةرلةماندا،
لةوبارةيةوة محةمةد ئيقباأل ،سةركردة لة
فراكسيؤنى تةوافوق ئاماذةى بةوةشدا؛
كة كاركردن بة كارتى زي��رةك دةرفةتى
ئازاديى زياتر دةدات بة ثةرلةمانتار لة كاتى
دةنطدانداو بؤ رؤذنامة وتى« :زؤريَك لة ياسا
سلبييةكان بة هؤى طوشارى سةرؤكى كوتلة

ئام َيري دةنطداني ئةلكترؤنيي لة ثةرلةمانى ع َيراق
سياسييةكانةوة ثةسةندكراون ،كة طوشاريان
ثي بدةن،
لة ثةرلةمانتاران كردووة كة دةنطى َ
بي ئةوةى قةناعةتيان ثيَى هةبووبيَت ،بةآلم
َ
لةمةودوا كارتى زيرةك دةرفةتى ئازاديى
زياتر دةدات بة ثةرلةمانتارانء لة كؤتء
بةندى كوتلةكةى رزطار دةبيَت».
ثةرلةمنتاريَكى كورديش ثيَيواية؛ كارتى
زي��رةك دانيشتنةكانى ثةرلةمان زياتر
ريَكدةخاتء هاوآلتييان لة هةقيقةتى ريَذةى
ئامادةبوونى نويَنةرانيان ئاطادار دةبن.
ئامينة سةعيد ،ئةندامى فراكسيؤنى
هاوثةيمانيى كوردستان وتى« :كاركردن بة

كارتى زيرةك كاريَكى باشء ثيَشكةوتووةء
ك��ةس ن��ات��وان �َي��ت ل��ة ك��ات��ى دةن��ط��دان��دا
دةرئةنجامةكان بشيَويَنيَتء ئةو كارتة بؤ
هاوآلتييانى عيَراقيشى ئاشكرا دةكات كة
كام نويَنةريان ئامادةى دانيشتنةكان نابنء
بةشداريى ثةرلةمانتارانيش لة طفتوطؤى
دانيشتنةكاندا ريَكدةخات».
ئ��ةو ثةرلةمانتارة ك��وردة ئاماذةى
بةوةشدا؛ كة ئةو هةنطاوة نويَية ئازاديى زياتر
دةداتة دةنطدةرء ئازادانة دةتوانيَت طوزارشت
لة بيرو بؤضوونةكانى بكات.
بةآلم هةنديَكى تر ثيَيانواية؛ سةرةإاى

فؤتؤ :رؤذنامة

ك��ارك��ردن بة كارتى زي��رةكء دةنطدانى
ئةلكترؤنى ثةرلةمانتاران ثةيوةست دةبن بة
بإيارى كوتلةكانيانةوة بؤ دةنطدان لةسةر
بإيارو ثرؤذةياساكان ،ه��ةروةك حةنان
فةتالوى ،ئةندامى ئيئتيالفى َ
دةولةتى ياسا لة
ئةنجومةنى نويَنةرانى عيَراق بؤ رؤذنامةى
روونكردةوة؛ كة هةرضةندة كاركردن بة
دةنطدانى ئةلكترؤنى ثةرلةمانتار سةر ثشك
دةكات ،كة دةنطدان بةثيَى قةناعةتى خؤى
بيَت ،بةآلم وتى« :ثةرلةمانتاران ثةيوةست
دةبن بة بإيارء تيَإوانينى كوتلةكانيانةوة لة
َ
دةستهةلبإين بيَت ،يان
كاتى دةنطداندا ،طةر بة

دةنطدانى ئةلكترؤنى».
هاوكات هةنديَكى تر ثيَيانواية؛ دةنطدانى
ئةلكترؤنى نةخشةيةكى نويَى ئةنجومةنى
نويَنةرانى عيَراق دةخاتة بةردةم هاوآلتييان.
هةروةك عالية نسةيف ،ئةندام لةسةر ئيئتيالفى
عيَراقيية ئاماذةى ب��ةوةدا؛ كة «دةنطدان
بة شيَوةى ئةلكترؤنى نةخشةيةكى نويَى
كارى ئةنجومةنى نويَنةران دةخاتة بةردةم
هاوآلتييانء بؤ رؤذنامة وتى« :هةنديَك
ثةرلةمانتاران تيَإوانينء قةناعةتيَكى جياواز
لة كوتلةكانيان هةيةء ئةو جؤرة دةنطدانة
نويَية قةناعةتى دةنطدةر سةر دةخات».
ج��ي��اوازي��ى ت �َي��إوان��ي��نء قةناعةتى
ثةرلةمانتارء كوتلةكةى بة راى ثةرلةمانتاريَكى
توركماني؛ لة ريَطةى دةنطدانى ئةلكترؤنييةوة،
كيَشةى نيَوان ثةرلةمانتارء كوتلةكةي زياتر
دةكات.
نةبيل جةربو ،ئةندامى توركمانى ئيئتيالفى
عيَراقيية بة رؤذنامةى راطةياند« :كاركردن
بة كارتى زيرةك شةفافيةتى زياتر ديَنيَتة
كايةوةء ئةوة بؤ طةلى عيَراقى ئاشكرا دةبيَت
كة لة ثةرلةماندا ضى دةطوزةريَتء ئاليةتى
نويَى دةنطدانيش كيَشة لةنيَوان هةنديَك
ثةرلةمانتارانء كوتلةكانياندا دروست دةكات،
كاتيَك بة قةناعةتى خؤيان دةنط لةسةر
ثرؤذةياسايةك ،يان بإياريَك دةدةن كة دذ بة
بةرذةوةنديى حيزبةكةى ،يان كوتلةكةيةتى».
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داود ئؤغلَو ،ئةجيَنداى توركيا دةطةيةنيَتة كةركوك
ئارام جةمال -كةركوك
لة ضةند رؤذى داهاتوودا ئةحمةد داود
َ
ئؤغلو ،وةزيرى دةرةوةى توركيا سةردانى
شارى كةركوك دةكاتء بؤ ئامادةكاريى
سةردانةكةش س��ةرةت��اى ئ��ةم هةفتةية
َ
قونسولى طشتيى توركيا لة موسأل سةردانى
شارى كةركوكى كرد ،ضاوةإوانيش دةكريَت
ئةجيَنداى توركيا بؤ ضارةسةرى كيَشةى
كةركوك بطةيةنيَتة ثيَكهاتةكانى شارةكة.
هةرضةندة رؤذيَكى دياريكراو ئاشكرا
نةكراوة بة هؤى بارودؤخى ئةمنييةوة،
بةآلم بإيارة لة داهاتوويةكى زؤر نزيكدا
َ
ئؤغلو ،وةزي��رى دةرةوةى
ئةحمةد داود
توركيا سةردانى شارى كةركوك بكاتء بؤ
مةبةستى ئامادةكاريى سةردانةكةش رؤذى
شةممةى راب��ردوو  2010/1/8ئةحمةد
َ
َ
قونسولى طشتيى توركيا لة موسأل
يؤلدز،
ش����ارى ك��ةرك��وك��ى
سة ر د ا نى

َ
لةطةل ئؤغَلو ضارةنووسى
عةلى مةهدى:
كةركوكء هةر َيمى سةربةخؤى
َ
لةطةل باسدةكةين
ثار َيزطاى

كردو لةطةأل ثاريَزطارى كةركوكدا تاوتويَى
ئامادةكارييةكانى سةردانةكةيان كردووة.
عةبدوإلةحمان مستةفا ،ثاريَزطارى
كةركوك جةختى لة سةردانةكةى وةزيرى
دةرةوةى توركيا ك��ردةوة بؤ شارةكةو
بة رؤذنامةى راطةياند« :لةم هةفتةيةدا
َ
ئؤغلو ،سةردانى شارى
ئةحمةد داود
كةركوك دةكاتء بإياريشة لةطةأل ئيَمةو
ئةنجومةنى ثاريَزطاى كةركوك بة سةرجةم
ثيَكهاتةكانييةوة كؤببيَتةوة».
ل��ةب��ارةى ئةجيَنداى سةردانةكةى

ئاوات محةمةد:

سةردانةكةى ئؤغلؤ زؤر طرنطةو
هاوزةمانة لةطةأل دوو ثرؤسة

وةزيرى دةرةوةى توركياوة ،ثاريَزطارى
كةركوك رايطةياند« :ئاطادارنيم لة شتيَكى
دياريكراو لة سةردانةكةيدا ،ياخود ثةياميَكى
دياريكراو ،بةآلم بيَطومان لة كؤبوونةوةى
لةطةأل بةرثرسانى ئيداريىء ثيَكهاتةكانى
ئةنجومةندا طفتوطؤ لةسةر دؤخى ئيَستاى
كةركوكء كيَشةكانى شارةكة دةكريَت».
ثيَكهاتةى توركمان لة ئةنجومةنى
ثاريَزطاى كةركوك بة سةردانةكةى َ
ئؤغلو،
َ
خؤشحالةو بة ثيَويستى دةزانن كة توركيا
لة ضارةسةركردنى كيَشةى كةركوكدا رؤأل
ببينيَت.
عةلى مةهدى ،ئةندامى كوتلةى توركمان لة
ئةنجومةنى ثاريَزطاى كةركوك لةم بارةيةوة
بة رؤذن��ام��ةى راطةياند« :سةردانةكةى
وةزيرى دةرةوةى توركيا لةسةر داواى ئيَمة
نييةَ ،
بةلكو لةسةر ئاستى وةزارةتى دةرةوةى
َ
خؤشحالين بةم سةردانةو كاتيَكيش
عيَراقة،
َ
ئؤغلو كؤببينةوة داواى ليَدةكةين
لةطةأل
وآلتةكةى رؤأل ببينيَت لة ضارةسةركردنى

كيَشةى كةركوكدا ،بةوثيَيةى وآلتيَكى خاوةن
ئةزموونة».
لةبارةى ئةوةى لة كاتى ديداريان لةطةأل
َ
ئؤغلو ،ضى لةطةأل باسدةكةن ،عةلى مةهدى،
رايطةياند« :تةنيا مةسةلةى ضارةنووسى
كةركوكى لةطةأل باسدةكةين ،كة توركياش
ئةو بابةتةى بةالوة طرنطةو ئيَمة جاريَكى
ديكة ث��رؤذةى هةريَميَكى سةربةخؤى
بةبيرديَنينةوة ،توركياش مةسةلةى كةركوكى
بةالوة طرنطةو ئةو بابةتةى لةطةأل سةرؤكى
هةريَمى كوردستانء س��ةرؤك كؤمارى
عيَراقء ئةمريكييةكانيش باسكردووةو
باشتريش دةزانن ضارةنووسى كةركوك بة
كوي دةطات ،ضارةسةرى كيَشةى كةركوكيش
َ
بةبي توركيا نابيَت».
َ
هاوكات ئةنداميَكى ليستى برايةتى
لة ئةنجومةنى ثاريَزطاى كةركوك ئةم
سةردانةى ئةحمةد داود َ
ئؤغلو ،بؤ كةركوك
بة طرنط دةزانيَت ،لةو بارةيةوة ئاوات محةمةد
ئةمين ،ئاماذةى بةوة كرد؛ كة ئةم سةردانة
زؤر طرنطة ،ضونكة هاوزةمانة لةطةأل دوو
ثرؤسة كة يةكةميان :ثيَكهيَنانى حكومةتى
نويَى عيَراقء دووةميان :ليَكنزيكبوونةوةى
هةريَمى كوردستانء توركياية لة هةموو
بوارةكاندا ،بة تايبةت ثيَشكةوتنى مةسةلة
سياسييةكان.
ئ���اوات محةمةد ،وتيشى« :توركيا
َ
بجوليَنيَت بة
دةيةويَت مةسةلةى كةركوك

مادةى ( )140لة دوو كارنامةى حكومةتى عيَراقدا
راثؤرتى:
ثشتيوان سةعدوَلآل
لة بةرنامةى سياسيي حكومةتة
نويَكةى ماليكيدا ،بةشيَوةيةكى
رووكةشيى ئاماذة بة جيَبةجيَكردنى
م��ادةى ( )140ك��راوة ،لة كاتيَكدا
لة كارنامةى كابينةى ثيَشوودا
حكومةت ثابةندبوو بة جيَبةجيَكردنى
لة ماوةيةكى دياريكراودا ،هاوكات بة
بإواى ضاوديَران ئةو هةنطاوة نيةتى
َبةجي
حكومةت دةردةخ��ات لة جي َ
نةكردنى مادةكة.
2010/12/21
رؤذى
حكومةتى عيَراق بؤ جارى دووةم
بة سةرؤكايةتى ن��ورى ماليكى،
ثيَكهيَنراو حكومةت ثابةند نةكراوة
بة جيَبةجيَكردنى م��ادةى ()140
لة ماوةيةكى دي��اري��ك��راوداو بة
شيَوةيةكى رووكةشيى ئاماذةى
ثيَدراوة.
ل��ة خ� َ
�ال��ى يةكةمى بةرنامة
سياسييةكةي ماليكيدا ،تةنيا باس لة
بةدواداضوونى ليذنةكانى ئةو مادةية
دةك��ات ،بةبآ ئ��ةوةى وادةيةكى
دياريكراو هةبيَت ،هاوكات لةطةأل
باسكردنى م���ادةى ()140دا لة
ميتؤدى حكومةتةكةيدا ،ماليكى باسى
لةوةش كردووة؛ كة ثيَويستة هةموو
هةمواركردنة دةستوورييةكانيش
لة ض��وارض�َي��وةى م���ادةى()142ى
دةستووردا بكريَن.

مةال فةرمان محةمةد ،نووسةرء
ضاوديَريى سياسيى ثيَيواية؛ قسةكردن
لةسةر مادةى ( )140تةنيا َ
بةليَنةء
ئةطةرنا لة واقيعدا كارى بؤ ناكريَت،
رةشبينة لةوةى لةم قؤناغةشدا ئةو
َ
دةليَت:
َبةجي بكريَتء
مادةية جي َ
«ئةو ثرسة لة ضوار َ
سالى رابردوودا
باشتر بوو ،بة تايبةتى لة كارنامةى
حكومةتى ثيَشوودا حكومةتى ثابةند
بوو بة جيَبةجيَكردنى مادةى ()140
لة ماوةيةكى دياريكراودا ،بةآلم لة
كارنامةى ئيَستاى ماليكيدا حكومةتى
عيَراق هيض جؤرة ثابةندبوونيَكى
نيية بة جيَبةجيَكردنى مادةكة ،ئةمة
َ
بةلطةى ئةوةية كة حكومةتى عيَراق
َبةجي بكاتء
ي
ج
مادةية
ئةو
َت
ي
نايةو
َ
لي دةدزيَتةوة».
خؤى َ
ئةو ئاماذةدانة رووكةشييةى
كابينةى نويَى ماليكى ،لة كاتيَكداية
كة لة كابينةى ثيَشووى حكومةتى
عيَراقدا بة سةرؤكايةتى نورى
ماليكى ،زؤر بة روون��ى باس لة
جيَبةجيَكردنى مادةى ( )140كراوة،
ه���ةروةك بةثيَى ب��إط��ةى ()22
ى كارنامةى ثيَشوو« :حكومةت
ثابةندة بة جيَبةجيَكردنى مادةى
( )140لة دةستوورى هةميشةيى
عيَراقدا كة ثشت دةبةستيَت بة
مادةى ( )58لة ياساى كاتى ئيدارةى
َ
دةول��ةت ،ئةم جيَبةجيَكردنةش بة
سآ قؤناغ دةبيَت( :ئاساييكرنةوة،
س��ةرذم�َي��ري��ىء ري��ف��ران��دؤم) ،لة

ك��ةرك��وكء ناوضةكانى ديكة كة
ناكؤكييان لةسةرة ،حكومةتيش
هةر لة سةرةتاى ثيَكهيَنانييةوة
هةنطاوى ثيَويست دةطريَتةبةر
بؤ جيَبةجيَكردنى ريَوشويَنةكانى
قؤناغى ئاساييكردنةوة ،لةوانةش:
طةإاندنةوةى ئةو قةزاو ناحيانةى
كة لة بنةإةتدا سةر بة كةركوك
بوون ،ئةم قؤناغةش لة 2007/3/29
كؤتايى دَي��تء قؤناغى راثرسيى
لة  2007/7/31دةستثيَدةكات،
دواق��ؤن��اغ��ي��ش ك��ة ئةنجامدانى
ريفراندؤمة ،ثيَويستة لة 2007/11/15
ئةنجام بدريَت».
مادةى ( ،)140لةوثةإى هيَزى
كوردا لة بةغداو لة خولى رابردوودا
جيَبةجآ نةكرا ،كة ضوار َ
سالى بؤ
دانرابوو ،تةنانةت قؤناغى يةكةميشى
كة قةرةبووكردنةوةية ،هيَشتا كؤتايى
نةهاتووةو كيَشةى هاوردةكردنى
ع���ةرةبء ئ��اوارةب��وون��ى ك��وردى
بةردةوامة،
ناوضةدابإاوةكانيش
ئةمةش ئةطةرى جيَبةجيَكردنى
تةواوى قؤناغةكانى ئةو مادةية لة
َ
دووسالدا بيَهيَز دةكات.
ماوةى
تانيا َ
تةلعةت ،ئةندامى ثيَشووى
ئةنجومةنى نويَنةرانى عيَراق بة
رؤذن��ام��ةى راطةياند« :ل��ة ضوار
َ
سالى رابردوودا حكومةت بإيارى
جيَبةجيَكردنى مادةى ()140ى دا،
بةآلم ئيلتيزامى بة بإيارةكةيةوة
بةبي ضارةسةر
نةكردو كيَشةكةش َ

مةال فةرمان :ئةو ثرسة لة كارنامةو كاركردنى حكومةتى
ث َيشوو باشتر بوو

بة بةراورد بةم حكومةتةي ئ َيستا

تانيا تةَلعةت :حكومةتى ع َيراق هيض نيةت َيكى باشى نيية بؤ

ج َيبةج َيكردنى مادةى ()140ء تةنانةت مةبةستى ثةكخستنى مادةكة
لة ئاراداية ،بؤية ئةطةرى ج َيبةج َيكردنى زؤر الوازء زةحمةتة

ماوةتةوة ،بةآلم حكومةتى ئيَستاى
ع��يَ��راق حكومةتي ش��ةراك��ةت��ى
نيشتمانييةء كارنامةى حكومةتةكةش
تةنيا ب��ؤ رازي��ك��ردن��ى هةموو
اليةنةكانة ،نةك كارنامةيةك بؤ
جيَبةجيَكردن ،حكومةتى عيَراق هيض
نيةتيَكى باشى نيية بؤ جيَبةجيَكردنى
مادةى ()140ء تةنانةت مةبةستى
ثةكخستنى مادةكة لة ئاراداية ،بؤية
ئةطةرى جيَبةجيَكردنى زؤر الوازء
زةحمةتة».
ثيَش ثيَكهيَنانى كابينةى نويَى
حكومةت كورد وةفدي دانوستانكارى
ثيَكهيَناء وةرةقةيةكى (َ )19
خاليى
ثيَشكةشى اليةنة عيَراقييةكان كرد،
هةروةها بةرثرسانى كورد َ
بةليَنيان
بة َ
خةلكى كوردستان دا ،بةشداريى
هيض حكومةتيَك ناكةن ،تا طرةنتى
جيَبةجيَكردنى داواكارييةكانى كورد
وةرنةطرن ،بة تايبةت مادةى (،)140
كة لة كارنامةكةدا هاتووة« :دةبيَت
َبةجي
مادةى ()140ى دةستوور جي َ
بكريَتء بودجةى ثيَويستى بؤ دابين
بكريَت لة ماوةيةكدا كة لة دوو ساأل
تيَثةإ نةبيَت».
بة بإواى مةال فةرمان ،دواكةوتنى
جيَبةجيَكردنى م��ادةى ()140ء
طرنطي ثيَنةدانى وةك لة كارنامةكةدا
بة رووكةشيى باسى ك��راوة ،بة
ثلةى يةكةم بةرثرساريَتييةكةى لة
ئةستؤى سةركردايةتى كوردداية،
ضونكة بة بإواى ئةو؛ «بةرثرسانى
كورد لة ثيَناو ثؤستء ثارةدا مادةى
()140ء خواستةكانى ترى كورديان
ك��ردووةت��ة قوربانيىء لةبيريان
كردووة».
هاوكات ،تانيا َ
تةلعةت ،ئةوة
دةخاتة روو :نةيارانى كوردء مادةى
( )140لة حكومةتء ثةرلةماندا
ثؤستى باآليان هةيةء ئةو َ
خةلكء
اليةنانة بةشيَكبوون ل��ةوةى كة
مادةى ( )140لة كارنامةى حكومةتدا
ثي نةدريَتء بةردةوام كار
بايةخي َ
دةك��ةن بؤ ثةكخستنى ئ��ةو مادة
دةستووريية.
ب��ة ثيَويستيشى دةزان��يَ��ت
نويَنةرانى كورد فشار بخةنة سةر
حكومةتى عيَراق تا بةزوويى ئةو
َبةجي بكات« ،ضونكة
مادةية جي َ
ئةركى ك��ورد لةم قؤناغةدا زؤر
قورسةء لة هةمانكاتيشدا سةنطى
كورد لة بةغدا كةمبووةتةوة».

داود ئؤغَلو

ئاراستةى ضارةسةر ،كة بةثيَى ثيَشهاتةكان
ثيَدةضيَت بيةويَت جؤريَك لة هاوسةنطيى
هةبيَت لة ضارةسةرى ثرسةكةدا ،بة تايبةت
كة كيَشةكانى هةريَمى كوردستانء توركيا،
توركيا ثةكةكةو كةركوكء هةريَمء توركيا
سةرجةميان ثةيوةندييان بة يةكةوة هةيةو
طريَدراوى يةكترن ،بؤية هةموويان ثيَويستيان
بة ضارةسةرو يةكالييبوونةوة هةية».

«()%90ى زةويية تةعريبكراوةكانى
توركمان ،بةدةست عةرةبةوةن»
ئارام جةمال :كةركوك
عةرةبة هاوردةكانى سنوورى ثاريَزطاى كةركوك ،بةردةوامن
َ
كشتوكالييةكانى توركمان كة
لة دريَذةدان بةتةعريبى زةويية
لةسةردةمى دةسةآلتى بةعسدا ثيَيان دراوةء ئةنداميَكى كوتلةى
توركمانيش لة ئةنجومةنى ثاريَزطاى كةركوك ،باس لةوة دةكات،
زياتر ()%90ى ئةو زةوييانة نةطةإيَنراونةتةوة بؤ توركمان.
نةجات حوسيَن ،ئةندامى كوتلةى توركمان لة ئةنجومةنى
ثاريَزطاى كةركوك ،بة رؤذنامةى راطةياند« :لةسةردةمى
َ
كشتوكالييةكانى
دةسةآلتى بةعسى رووخاودا ،زؤربةى زةويية
كوردو توركمان لة سنوورى ثاريَزطاى كةركوكدا ،داطيركراونء
بةشيَوازى طريَبةست دراون بة جوتيارى عةرةبى هاوردة ،بةآلم
لةدواى رووخاندنى ئةو رذيَمةوة ،كورد لة ريَطاى هيَزةوة،
سةرجةم زةوييةكانى خؤى طةإاندووةتةوة ،بةآلم بةهؤى
َ
مةزلوميةتى توركمانةوة ،تا ئيَستا ريَذةى
ناهاوسةنطيى هيَزو
زياتر ()%90ى زةوييةكانى توركمان ،بةدةست عةرةبةكانةوة
ماون».
َ
هةولدةدات
ناوبراو وتيشى« :لةئيَستادا ،وةزارةتى كشتوكاأل
َ
مولكايةتيى ئةو زةوييانة بطةإيَنيَتةوة بؤ وةزارةتى داراييء
داواى َ
هةلويَستى جوتيارانى سنوورةكةى كردووة ،كة ئةطةر هةر
كيَشةيةكيان هةبيَت ،ئاراستةى بكةنء رووبةإووى وةزارةتى
دارايي عيَراقى بكةنةوة ،بةآلم ئيَمة وةك توركمان ،بةردةوام
َ
هةولمانداوة كة لة ريَطاى ياساييةوة وةزارةتى كشتوكاأل كيَشةكان
ضارةسةر بكاتء زةوييةكانى جوتيارانى توركمان بطةإيَنيَتةوة كة
دةكةونة ناوضةكانى تازةو بةشيرو تسعينةوة ،بةآلم ئةو كيَشةية
حةوت َ
سالة بةردةوامة».
ئةندامةكةى كوتلةى توركمان ،رةخنة لةدةستةى ضارةسةرى
مولكايةتييةكان دةطريَت كة لة حةوت َ
كيَشة َ
سالى رابردوودا
كيَشةى زةوييةكانى توركمانء سةرجةم كيَشة َ
مولكايةتييةكانيان
لة سنوورى ثاريَزطاى كةركوكدا يةكاليينةكردووةتةوة ،كة
َ
كشتوكالييةكانى توركمان نزيكةى ()135هةزار
بةتةنيا زةويية
دؤنم دةبن.
زؤرجار هيَزة توركمانييةكان ،بةتايبةت بةرةى توركمانى،
كورد بةوة تؤمةتباردةكةن كة تةجاوزى لةسةر زةويى توركمان
كردووةو هةميشة لةبةرةى عةرةبدان لةدذى كورد ،لةكاتيَكدا
عةرةبةكان زةوييةكانى توركمانيان داطيركردووة ،نةك كورد.
نةجات حوسيَن ،لةم بارةيةوة َ
دةليَت :ئةم سياسةتةى
توركمان ،زيانى زؤرى ثيَطةياندووينء سةرجةم ئةو زةوييانةى
كة كورد تةجاوزى لةسةر كردوون ،نزيكةى ()%3دةبن ،لةكاتيَكدا
ريَذةى نزيكةى ()%95ى زةوييةكانى توركمان لةذيَر دةستى
توركمانداية كة ئةطةر توركمان لةدواى ثرؤسةوة لةبةرةى
دؤستايةتيى كورددا بواية ،ئةوا كةمتر زيانى دةكردء برايانى
كورد وةك خؤيان زةوييةكانيان بؤ جوتيارانى توركمان بة
ريَطةى هيَز دةطةإاندةوة ،كة دةبوو توركمان ئةمةيانى بكرداية،
ضونكة هاوبةشيى نيَوان كوردو توركمان ،زؤر زياترة لة عةرةبء
توركمان.
ئةو بةرثرسةى توركمان ،ئاماذةى بةوةش كرد ،كة ئةطةر
َ
كشتوكالى عيَراق ثةلة نةكةن لة
ثةرلةمانء حكومةتء وةزارةتى
كشتوكالييانة ،ئةوا َ
َ
هةلويَستي تونديان
طةإاندنةوةى ئةو زةويية
دةبيَت كة لةسةرةتاوة ريَطاى خؤثيشاندانء مانطرتن دةطرنةبةر.

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11

11

نيَودةولَةتى

hewal.rozhnama@gmail.com

ميدياى جيهانيى :ديموكراسى لة كوردستان لة ثاشةكشةداية
شاآلو فةتاح
ضةندين دامودةزطاى جيهانيى ،لةنيَوياندا
(ريَكخراوى ثةيامنيَرانى بيَسنوورو ئاذانسى
فرانس ثريَسء رؤذنامةى نيويؤرك تايمز)
باس لة خؤثيشاندانةكانى ئةم دواييةى هةريَم
لة دذى ياساى خؤثيشاندانء سكاآلى دذى
نووسةران دةكةن ،لة راثؤرتةكانياندا باس
لةوة دةكةن كة لة كوردستان سكاآلى دذى
رؤذنامةو رؤذنامةنووسان بة شيَوةيةكى
نائاسايى لة زيادبووندايةو وايكردووة
رؤذنامةنووسان نةتوانن كارةكانيان بة
ئاسانى ئةنجام بدةن.

دةكات طشت خؤثيشاندانيَك َ
مؤلةتى هةبيَت،
خؤثيشاندةران ثيَيانواية ياساكة بةشيَكة
لةو توندوتيذيية زؤرةى بةرامبةر ئازاديى
رادةربإين هةية لة كوردستان ،لة شةش
مانطى راب���ردوودا حكومةت سكاآلى لة
دذى زياتر لة ( )60نووسةرو دامةزراوةى
ميديايى تؤمار ك���ردووة لة بةرامبةر
بآلوكردنةوةى نووسينى رةخنةيى لة دذى
حكومةت ،ئاسؤ كةريم ،ثاريَزةرى ثارتى
ديموكراتى كوردستان ثيَيوابوو؛ كة ئةو
سنووربةندكردنانة ثيَويستن ،لةبةرئةوةى
«عيَراق لة رووى سياسييةوة سةقامطير
نيية».

رؤذنامةى نيويؤرك تايمز :ياساكة
بةش َيكة لةو توندوتيذيي بةرامبةر
ئازاديى رادةربإين

خولةكيية ئارامة– كة ياسا نويَيةكةى شكاند
بةهؤى نةبوونى َ
مؤلةتةوة -لة باخى طشتيى
دةستيثيَكردو تا ثاركى ئازاديى بةردةوام
بوو ،خؤثيشاندةريَك ثيَيوابوو؛ ئةو ياساية
سنوورداركردنى ئازاديىء كشانةوةي
ديموكراسيية لة هةريَمى كوردستانى
عيَراق.
ئ��ةو ياساية ل��ةالي��ةن فراكسيؤنى
كوردستانييةوة دةرضووة ،كة لة حيزبةكانى
مةسعود بارزانى ،سةرؤكى هةريَمء جةالل
َ
تالةبانى ،سةرؤكى عيَراق ثيَكديَت ،هةرضةندة
ل��ةالي��ةن ط��رووث��ة ئؤثؤزسيؤنةكانةوة
دذايةتى كرا ،بةآلم فراكسيؤنى كوردستانيى
كة دوو لةسةر سيَى ثةرلةمان ثيَكديَنيَت
توانى ياساكة دةربكات ،خؤثيشاندةريَكى
ديكة ثيَيوابوو؛ ئةو ياساية ثيَشيَلكردنى
مافى مرؤظةو ئ��ةوان ثيَويستيان بةوةية
خؤثيشاندان ئةنجام بدةن ،بؤ ئةوةى طؤإانى
سياسيى ئةنجام بدةن.

ئاذانسى فرانس ثر َيس :ياساى
رؤذنامةى نيويؤرك تايمزى ئةمريكى
َ
هةواليَكدا كة رؤذى ()5ى ئةم مانطة خؤثيشاندان كشانةوةى ديموكراسيية
لة

بآلوبووةوة لةذيَر سةرديَإى« :خؤثيشاندان
بؤ ئازاديى رادةربإين لة كوردستان» باس
لة خؤثيشاندانى شارى هةوليَر دةكات ،لةو
َ
هةوالةدا هاتووة؛ زياتر لة هةزار خؤثيشاندةر
هاتنة سةر شةقامى سةرةكيى هةوليَر،
ثايتةختى هةريَمى كوردستان بؤ ئةوةى
ئيدانةى ئةو ياسا نويَية بكةن ،كة داواى ئةوة

يةكيَك لةو ئاذانسانةى كة طرنطيى بة
خؤثيشاندانةكانى كوردستان دا ،ئاذانسى
فةرةنسى فرانس ثريَس بوو ،لة راثؤرتيَكى
ئةم ئاذانسةدا هاتووة؛ ه��ةزاران كوردى
عيَراقى لة ش��ارى سليَمانى هاتنة سةر
شةقامةكان لة دذى ئةو ياسايةى خؤثيشاندان
سنووردار دةكات ،ئةو خؤثيشاندانة ()90

ثةيامن َيرانى ب َيسنوور :لة كوردستان
سكاآل بةسةر ميديادا دةبار َيت

ريَكخراوى ثةيامنيَرانى بيَسنوورو كة
يةكيَكة لة ريَكخراوة هةرة بةناوبانطةكانى
ثاراستنى رؤذن��ام��ةن��ووس��انء بنكةى
سةرةكيى لة ثاريسة ،لة راثؤرتيَكياندا باس
لةو سكاآل زؤرو زةبةندانة دةكات كة لة
دذى ميدياكارانء دةزطا ميدياييةكاندا تؤمار
دةكريَت ،لةم راثؤرتةدا كة لةذيَر ناوى
«كوردستانى عيَراق :بارينى سكاآل بةسةر
ميديا»دا هاتووة ،مةسعود بارزانى ،سةرؤكى
هةريَمى كوردستانء سةرؤكى ثارتى بة
روونى بةرطريى لة ميدياى ئازاد كرد لة
سيانزةيةمين كؤنطرةى ثارتييدا ،بةآلم لةم
مانطانةى دواييدا سكاآلى ياسايى زياتر لة
دذى ميدياى كوردى تؤمار كراون ،تةنانةت
ميديا ناسةربةخؤكانيشى طرتووةتةوة،
ئيَستا موحةريرى رؤذنامةكان كاتةكانيان
لة سووضء َ
هؤلةكانى دادطادا بةسةر دةبةن.
دواتر لةم راثؤرتةدا باس لة ضةندين سكاآلى
ياسايى دةكات كة لة دذى ضةند دةزطايةكى
رؤذنامةنووسى تؤمار كراون.
ل��ة راثؤرتيَكى دي��ك��ةدا ك��ة لةسةر
خؤثيشاندانةكانى هةريَم لة دذى سكاآلكةى
دذى (مةريوان وريا قانيعء ئاراس فةتاح)
ئامادةكراوة ،ريَكخراوةكة ثشتطيريى تةواوى
خؤى بؤ خؤثيشاندةران دةردةب��إَي��تء
دةنووسيَت :ثةيامنيَرانى بيَسنوور دةنطى
خؤى دةخاتة ثاأل دةنطى ئةو خؤثيشاندانةى
كة لة دةربةنديخان كرا لة دذى سكاآلكةى
دذى مةريوان وريا قانيعء ئاراس فةتاح.

ميدأل ئيست ئؤنالين :بة سكاآل
بؤمببارانى رؤذنامةنووسان دةكر َيت
لة راثؤرتيَكى ميدأل ئيست ئؤناليندا،
َ
كة َ
هةوالى بةريتانى تايبةت
مالثةإيَكى
بة خؤرهةآلتى ناوةإاستة ،هاتووة؛ كة
رؤذنامةو رؤذنامةنووسانى هةريَمى
كوردستان بؤمباران دةكريَن بة ضةندين
سكاآلى ياسايى كة لة دذيان تؤماردةكريَت،
ض��ةن��دي��ن س��ك��اآلى ي��اس��اي��ى ل��ة دذى
رؤذنامةنووسانى كوردستان تؤماركراونء
ئةمةش لةاليةن ريَكخراوةكانى ضاوديَريى
ميدياوة بة ثاشةكشةى ديموكراسى
َ
لةقةلةم دةدريَ��ت ،كةمال
لة كوردستان
رةئ���وف ،س��ةرن��ووس��ةرى رؤذن��ام��ةى
هاوآلتى باسى لةوة كرد؛ كة (نؤ) سكاآل لة
دذى رؤذنامةكةيان تؤمار كراوة ،ئةحمةد
ميرةى سةرنووسةرى طؤظارى لظينيش
باسى لةوة كرد؛ كة زياتر لة ( )27سكاآلى
ياسايى لة دذى طؤظارةكةيان تؤماركراوة،
كة (شةش)يان سياسييةو لة اليةن ثارتى
ديموكراتى كوردستانةوة لة دذيان تؤمار
كراوة.

باشوورييةكان جيهان ثأدةكةن لة ئاهةنط
ئا :رؤذنامة
ئةمإؤ رؤذى سيَيةمى دةنطدانة يةك
هةفتةييةكةى باشوورى سوودانةو لة دوو
َ
خؤشحالييةكى
رؤذى يةكةمدا جةماوةر بة
زؤرةوة دةنطيان دا ،ت��ةواوى ئاذانسء
ميديا جيهانييةكان لةسةر ئةوة كؤكن ،كة
باشوورييةكان دةنط بة جيابوونةوة دةدةن،
بؤ ئةمةش هةموو ئامادةكارييةك كراوة،
ئاراميى دوو رؤذى ثيَشووى خؤثيشاندان
وايكردووة ستايشى بةرثرسانى سودان
بكريَت ،ضونكة ثيَشتر ثيَشبينيى روودانى
توندوتيذيىء دواخستنى ريفراندؤمةكة
دةك��را بةهؤى تةواونةبوونى كارةكانى
كؤمسيؤنى َ
هةلبذاردنةوة.
َ
كةرنةظالى
دةنطدانى سودان شيَوازى
بةخؤوة بينىء زؤرينةى هاوآلتييان جلى
تايبةتء َ
ئالوواآليان ثؤشيبوو ،هةنديَكيان
دةضوونة كةنيسةء زؤربةشيان لةسةر
َ
خةلكى
شةقامةكان ئاهةنطيان دةطيَإا.
باشوور دةيانويست ئازارى نزيكةى ()50
ساأل شةإى ناوخؤ لةبير خؤيان بةرنةوة،
هةر بؤية يادةوةرييةكانى ئةوانةيان لةطةأل
خؤيان هيَنابووة دةرةوة كة لة دةستيان
ض��ووب��وون ،تائيَستا ذم��ارةى ئةوانةى
لة نيو سةدة جةنطدا ك��وذراون بة ()2.5
َ
دةخةمليَنريَت ،ئةوان لة ثايتةختة
مليؤن
ضاوةإوانكراوةكةى نويَترين وآلتى جيهان،
واتة لة جوبا ،بة طؤرانىء سةماو َ
هةلطرتنى
الفيتة ثيَشوازييان لة دةنطدان كرد .زؤريَك
لة سودانييةكان ضةند جاريَك سةرةيان
بةرنةكةوتووةو لةبةر درَي��ذي��ى ريزى
دةنطدانةكان نةيانتوانيوة لة سةرةتاوة دةنط
بدةن ،هةر بؤية ضةند جاريَك سةردانى
بنكةكانى دةنطدانيان كردووةتةوة.
ذمارةى ئةوانةى شياون بؤ دةنطدان
لة ب��اش��وورى س���ودان ،نزيكةى ()3.9
مليؤن ك��ةس��ن ،دةن��ط��دان ل��ة شةممةى
داهاتوو كؤتايى ثيَديَتء ئةنجامةكانيش
لة سةرةتايى شووباتدا رادةطةيةنريَن،
كة ضاوةإوان دةكريَت طةورةترين وآلتى
ئةفريقا دابةشبكاتء كؤتايى بة جةنطيَكى
ناوخؤيى دوورودرَي��ذي��ش بيَنيَت ،بةآلم
راط��ةي��ان��دن��ى سةربةخؤيى دةكةويَتة
َ
ئةمسالةوة ،بؤ ئةوةى جيابوونةوة
تةمموزى
رووبدات ،دةبيَت ()%60ى ئةوانةى شياوى
دةنطدانن ،دةنطبدةنء زؤرينةشيان دةنط بة
جيابوونةوة بدةن ،ضةند هةفتةيةكة سودان
ئارامةو تةنيا رووبةإووبوونةوةيةك كة
روويدابيَت لة ناوضةى جيَناكؤكى ئابية بوو
َ
موسلمانء مةسيحيدا ،كة
لةنيَوان دوو خيََلى
ثيَنج كةس تيَيدا كوذران ،بةآلم ذمارةيةكى
زؤر لة ثؤليسى باشوور بؤ ثاراستنى ئاراميى
ريفراندؤمةكة ئامادةن ،هيض ليَدوانيَكى

ورووذيَنةريش نةدراوة ،تةنيا ئةو ليَدوانةى
شةممةى عومةر بةشير ،سةرؤكى سودان
نةبيَت كة وتى« :باشوورييةكان ناتوانن
حكومةت ثيَكبيَننء تواناى خؤبةإيَوةبردنيان
نيية».
لةبةرئةوةى سودان وآلتيَكة ريَذةيةكى
زؤرى نةخويَندةوارى هةية ،كارتى دةنطدانةكة
تةنيا نووسراو نةبووَ ،
بةلكو ويَنةييش بوو،
بؤ ئةوانةى كة خويَندةوارييان نيية ،دوو
هيَما لةسةر كارتةكان دروستكراون ،تةوقة
بة ماناى يةكبوونء تاكة دةستيَكى كراوةش
بة ماناى سةربةخؤيى ديَت .دةنطدةرانيش
دةبيَت مؤريَك لة تةنيشت يةكيَك لةو
ويَنانةوة بدةن.
دةنطدان تةنيا لةناو سوداندا نيية،
َ
َ
كؤمةلطةى سودانى لة هةريةكة
بةلكو
لة وآلتانى ئوستراليا ،كةنةدا ،ئةمريكا،
ميسر ،ئةسيوبيا ،كينيا ،ئؤطةنداء بةريتانيا.
دةنطدةران لة زؤرَي��ك لةم وآلتانةش بة
دروستكردنى ئاهةنطى مؤسيقاو طؤرانى
َ
كؤمةلطة
بةرةو سندووقةكان ضوون .ئيَستا

سودانييةكان تةواوى شويَنى دةنطدانةكانيان
ل��ة جيهاندا ث��إ ئاهةنط ك���ردووةء بة
هيوايةكى نويَوة ضاوةإوانى دروستبوونى
وآلتةكةيانن.
دةنطدانةكة ل��ةدواى ئ��ةوة ديَ��ت ،كة
لة َ
سالى ()1955وة سوثاكانى باشوورو
باكوور ضةندين ملمالنآء جةنطى توندوتيذ
لةنيَوانياندا روويداوةو ضةندين ريَككةوتن
نةيتوانيوة كؤتايى بةو ملمالنيَية بيَنيَت ،تا
ئةوةى ريَككةوتننامةى ئاشتى َ
سالى ()2005
بةسترا .باشوورييةكان مةسيحىء سروشت
َ
موسلمانةكان
ثةرستنء باكووريية عةرةبة
بة ضةوساندنةوةيان تؤمةتبار دةكةن ،لة
َ
حالةتى دةنطدان بة مانةوةدا باشوورييةكان
دةبيَت بيَدةنطيى لةو بانطةشانة بكةنء
بة حوكمى باكووريش رازى بن ،بةآلم لة
َ
حالةتى دةنطدان بة جيابوونةوةشدا ،باكوور
ثيَويستة ريَز لة بإيارى باشوورييةكان
بطريَت بؤ ئةوةى جةنطيَكى ديكةى دريَذى
خويَناويى روونةدات.
هةرضةندة زؤرينةى ثيَشبينييةكان

لةسةر ئ��ةوةن ،كة ريفراندؤمةكة دةبيَتة
هؤى جيابوونةوة ،بةآلم جيابوونةوةش بة
ماناى نةمانى ثةيوةنديى نيَوان باكوورو
باشوور نايةت ،ئةم دوو وآلتة ضةندين
ب��ةرذةوةن��دي��ى ئابووريى بةيةكيانةوة
دةبةستيَتةوة ،لة دياترين نموونة؛ رؤيشتنى
هيَ
َلة نةوتييةكانى باشوورة بة باكووردا،
ئةمة جطة لة بةندةرةكانى دةرياى سوور
َ
لةطةليداء
كة باشوور هاوسنوور نابيَت
ناضار دةبيَت ثشت بة باكوور ببةستيَت.
َ
سالى ()1956
كؤمارى س��ودان لة
سةربةخؤيى لة ميسرو بةريتانيا وةرطرتء
بووة وآلتيَكى يةكطرتوو ،كة طةورةترين
وآلتى ئةفريقاو عةرةبييةء دةيةمين طةورة
وآلتى جيهانة لة رووى جوطرافييةوة ،بةآلم
هةر لة سةرةتاى درووستبوونييةوة ضةند
كيَشةيةكى ناوضةيى هةبووة ،كيَشةى
باكوورو باشوورييء دارفؤرةكانء بةرةى
رؤذه��ةآلت طةورةترين كيَشةكانى ئةم
وآلتةنء بةو هؤيةوة درووستبوون ،كة
ضةندين ئيَتنىء طرووثى دينى جياوازى

تيَداية.
ئةم وآلتة وةك لة رووى جوطرافييةوة
جياكةرةوةى نيَوان جيهانى ع��ةرةبء
ئةفريقاية ،لة رووى كةلتووريشةوة
دابةشبووة بةسةر عةرةبء ئةفريقييةكاندا،
هةر لةدواى وةدةستهيَنانى سةربةخؤيى
ئةم وآلتة ضةند دةيةيةك بةدةست شةإى
ناوخؤ لةسةر كيَشة ئيَتنى ،ئابووريىء
دينييةكانةوة طيرؤدة بوو ،باكوورى سودان
َ
موسلمانةو باشووريش زياتر
عةرةبىء
ئةفريقىء مةسيحيية ،ئةمة جطة لةوةى
زؤري��ن��ةى س��ةرض��اوة سروشتييةكانى
سودان كة نةوتة ،لة باشوورى سودانداية
(%80ى بةرهةمى ن��ةوت) ،ئةمة بووة
هؤى ئ��ةوةى ب���ةردةوام باكوورييةكان
َ
َ
كؤنترؤلكردنى
هةولى سةركوتكردنء
باشوورييةكان ب��دةنء ثاش سةثاندنى
حوكمى شةريعةتى ئيسالميى بةسةر
سوداندا كيَشةكان هيَندةى تر َ
قولبوونةوة،
دواي��ةم��ي��ن ه��ي��واى ض��ارةس��ةري��ش بة
ريفراندؤمةكةى ئيَستا دادةنريَت.

باشوورييةكاني سودان ئاهةنطي جيابوونةوةو سةربةخؤيي دةط َيإن
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عــيَراقـى

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11

hewal.rozhnama@gmail.com

بةختيار عةلى :ترسناكة لة مؤراَلى ميدياكاران ب َيدةنطبين

( )13ثةرلةمانتارى كورد

داهاتةكانيان ئاشكرا نةكردووة
هةستيار قادر
لة خولى راب���ردووى ثةرلةمانى عيَراقدا ()7
ثةرلةمانتارى ك��وردء لة خولى ئيَستاشدا ()13
ثةرلةمانتارى ترى كورد داهاتيان بؤ دةستةى نةزاهة
ئاشكرا نةكردووة.
بةثيَى ئاماريَك كة دةستةى نةزاهةى عيَراقى
بآلوي كردووةتةوة ،لة خولى ثيَشووى ئةنجومةنى
نويَنةرانى عيَراقدا ،لة كؤى ( )275ئةندامى ئةو
ئةنجومةنة ،تا  )212( 2010/12/31ثةرلةمانتار داهاتى
خؤيان بؤ دةستةى ناوبراو ئاشكرا كردووةو فؤرمى
مولكء َ
َ
مالي تايبةت بةو ثرسةيان ثإكردووةتةوة ،كة
لة كؤى ( )58ئةندامى كوردى ئةنجومةنى نويَنةرانى
عيَراق بة هةموو ليستةكانةوة )5( ،ثةرلةمانتاريان
ثإيان كردووةتةوةو تا ئةو وادةية ( )7ثةرلةمانتار
داهاتةكانيان ئاشكرا نةكردووة.
مولكء َ
َ
مالى
فؤإمى ئاشكراكردنى داه��اتء
بةرثرسان لةاليةن دةستةى نةزاهةى عيَراقيةوة ،كة
َ
سالى
دةستةيةكى سةربةخؤية لـــةســـةرةتــاى
()2005ةوة ثيَشكةش بة بةرثرسة عيَراقييةكان دةكريَت
كة لة بةإيَوةبةرى طشتييةوة تا ثةرلةمانتارو وةزيرء
سةرؤك كؤمار دةطريَتةوة ،زانياريى وردى لةسةر
مولكء َ
َ
مالى ئةو بةرثرسةو كةسة نزيكةكانى تيايةو
بإيار بووة بةثيَى ريَوشويَنةكانى دةستةى نةزاهة
لةدواى ثإكردنةوةيان لي َ
َكؤلينةوة لة زانيارييةكانى

بكريَت.
هةر بةثيَى ئاماريَكى تر كة دةستةى نةزاهة
بآلوى كردووةتةوة ،لة كؤى ()325ى ئةندامةكةى
ئةنجومةنى نويَنةرانى نويَى عيَراق تا 2010/12/31
مولكء َ
تةنيا ( )111ئةندام فؤرمى زانياريي َ
ماليان
ث��إك��ردووةت��ةوةء ( )13ثةرلةمانتارى ك��ورد ئةو
فؤرمةيان ثإنةكردووةتةوة.
لةوبارةيةوة محةمةد ئةبوبةكر ،بةإيَوةبةرى
راطةياندنى ئةنجومةنى نويَنةرانى عيَراق ويَإاى
ئاماذةدان بة طرنطيى ئةو هةنطاوة ،رةخنةى لة هةنديَك
كيَشةى تةكنيكى طرت كة لة ثرؤسةى دابةشكردنى
ئةو فؤرمةدا هةيةء بؤ رؤذنامة وتى« :كةموكورتييةك
هةية لة شيَوازى دابةشكردنى فؤرمةكان كة هةنديَك
لة ئةندام ثةرلةمانةكانى خولى ثيَشووش باسيان
ك��ردووة ،كة بة دةستيان نةطةيشتووةء نازانريَت
كةموكورتييةكة لةاليةن سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوةية،
يان دائيرةى كاروبارى ثةرلةمانتاران».
بةإيَوةبةرى راطةياندنى ئةنجومةنى نويَنةران
بةبي بوونى حكومةتى
ئاماذةى بؤ ئةوةشكرد؛ كة
َ
ئةلكترؤنيى ك��ارك��ردن ب��ةو فؤرمى زانيارييانة،
ئةستةمةو دةستةى نةزاهة تائيَستا ريَوشويَنيَكى نيية
بؤ َ
دلنيابوونةوةى راستيىء دروستيى زانيارييةكانى
نيَو ئةو راثؤرتةء وتيشى« :دةشيَت بةرثرسيَك
مولكء َ
ريَذةيةكى زؤر َ
مالى هةبيَتء تةنيا يةك
دانةيانى نووسيبيَت».
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«ثيَشنيازى ماليكى بؤ طةأاندنةوةى
ظيتؤ بؤ تالَةبانى رةتكرايةوة»
عةلى ناجى -بةغدا
ئةنداميَكى ئيئتيالفى عيَراقيية ئاماذة بةوة دةدات؛
كة ثيَشنيازيَكى ماليكى بؤ طةإاندنةوةى مافى ظيتؤ
بؤ َ
تالةبانى ،رةتكراوةتةوةء ثسثؤإيَكى ياساييش
َ
دةليَت« :طةإاندنةوةى ئةو مافة بؤ سةرؤك كؤمار
ثرؤسةى سياسيى عيَراق تووشى كيَشة دةكات».
لةثاش ئةوةى لة ضةند دةزطايةكى راطةياندنةوة
َ
هةوالى طةإاندنةوةى مافى ظيتؤ بؤ سةرؤك كؤمارى
عيَراق بآلوكرايةوة وةك َ
بةليَنيَك لةاليةن نورى ماليكي
سةرؤك وةزيرانةوة لة ضوارضيَوةى جيَبةجيَكردنى
( )19داواكارييةكةى كورد ،ئةنداميَكى ئيئتيالفى
َ
هةولة رةتدةكاتةوة.
عيَراقييةش سةركةوتنى ئةو
لة ليَدوانيَكى تايبةتدا بؤ رؤذنامة محةمةد
خاليدى ،ئةندامى ئيئتيالفى عيَراقيية لة ئةنجومةنى
نويَنةرانى عيَراق ئاشكرايكرد؛ كة خولى ثيَشووى
ئةنجومةنى نويَنةرانى عيَراق مافى ظيتؤى دابوو بة
سةرؤك كؤمار ،بؤ راطرتنى هاوسةنطيى سياسيى
بوو ،لةم خولةشدا نورى ماليكى ثيَشنيازى كرد
كة ئةو مافة بطةإيَتةوة بؤ سةرؤك كؤمار ،بةآلم
كوتلة سياسييةكانى تر ثيَشنيازةكةيان رةتكردةوةء
َ
تالةبانى مافى ظيتؤى ناميَنيَتء ئةو بإيارانةى لةاليةن
ثةرلةمانةوة دةردةكريَن ،نة سةرؤك وةزيران ،نة
سةرؤك كؤمار ناتوانن رةتى بكةنةوة.
َ
دةولةتى
هاوكات سةركردةيةكى ئيئتيالفى

ياساش كة بةثيَى سةرضاوةكانى هةواأل َ
بةليَنى
ط��ةإان��ةوةى مافى ظيتؤيان داوة بة َ
تالةبانى،
جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة ،كة ثابةند دةبن بة
دةستوورةوة ،كة َ
دةليَت :ئةو مافة بؤ سةرؤك كؤمار
تةنيا بؤ يةك خولة.
َ
دةولةتى
خاليد ئةسةدى ،سةركردةى ئيئتيالفى
ياسا بؤ رؤذنامةى روونكردةوة؛ كة بةثيَى دةستوور
مافى ظيتؤ بؤ سةرؤك كؤمار بؤ يةك خولةء ئيئتيالفى
هاوثةيمانيى نيشتمانيش دةيةويَت بةثيَى بةندةكانى
َ
مامةلة بكات».
دةستوور
ثسثؤإيَكى ياساييش ئاماذة بةوة دةكات؛ كة
دووبارة طةإاندنةوةى مافى ظيتؤ بؤ سةرؤك كؤمار
بةدةست ماليكىء َ
تالةبانىء كوتلة سياسييةكان
نييةو ثيَويستيى بة هةمواركردنى دةستوورة.
تاريق حةرب ،ثسثؤإى ياسايى بة رؤذنامةى
راطةياند« :طةإاندنةوةى مافى ظيتؤى ياساكان
بؤ َ
تالةبانى كيَشة دةخاتة ناو ثرؤسةى سياسيى
عيَراقةوةء وتيشى « :ئةو هةنطاوة ثرؤسةى سياسيى
وةك بوونةوةرى ئةفسوناويى (هةجين) ليَدةكات ،كة
َ
ئاذةلة ،بةوثيَيةى سيستمى
سةرى مرؤظةو لةشى
سياسيى عيَراق ثةرلةمانييةو سةرؤكايةتى نيية
ثي بدريَتةوةء ئةو ياسايانةش
ناكريَت مافى ظيتؤى َ
لةمةودوا لة اليةن ثةرلةمانةوة بؤى دةنيَردريَت
دواى ( )15رؤذ بة ئيمزاكردن ،يان نةكردنى ،بة
دةرضوو لة َ
قةلةم دةدريَت.

موقتةدا سةدر ،ثياويَك لة مةترسيى
راثؤرتى :هيوا جةمال

هيَشتا بة هةمان هةناسةى ثيَشووةوة
وتار دةداتء هةإةشة لة ئةمريكا دةكات،
بةآلم سياسييةكانى عيَراق بإوايان واية،
بةشداريى دةكات لة جيَطيركردنى ئاسايش
لة وآلتدا.
موقتةدا سةدر ،ثياوى ئايينى شيعةو
سى
سةرؤكى رةوتى سةدر ،دواى زياتر لة َ
ساألء نيو خؤونكردن لة شارى نةجةف
دةركةوتةوةء لة يةكةم وتاريشيدا لة رؤذى
شةممة (8ى كانوونى دووةم) لة مزطةوتى
كوفة دذاي��ةت��ى خ��ؤى بؤ «داطيركةران»
دووثات كردةوة.
موقتةداى تةمةن ( )37س��األ ،كوإى
محةمةد محةمةد سادق محةمةد مةهدى
هةرسى
ئيسماعيل بن سةدرةدينةء لة
َ
براكةى بة ناوةكانى( :مستةفا ،مورتةزاء
موئمن) بضووكترة ،لة ( 9شوباتى )1998
باوكىء دووب���راى (موستةفاء موئمن)
رووبةإووى رذيَمى بةعس وةستانةوةو بة
دةستى رذيَمى بةعس كوذران.
لةو ماوةيةدا كة مةنفاى َ
هةلبذاردووة،
بةثيَى زانيارييةكان موقتةدا س��ةدر ،بؤ
خويَندنى ئايينى ضووتة ش��ارى ق��وم ،لة
ئيَران.
هةنديَك ليَدوان لة بارةى ئةوةوة دةدةن،
جي بة
كة موقتةدا بؤ ئةوة طةإاوةتةوة كة َ
عةلى سيستانى طةورة مةرجةعى شيعةكان
ليَذ بكات ،بةآلم دواى طةإانةوةى لة ()5ى
كانوونى دووةمى ئةمساأل( ،ضوارشةممةى
رابردوو) ،بؤ رؤذى دوايى سةردانى عةلى
سيستانى كرد.
ليَدوانةكان لةبارةى سةدرةوة جياوازن،
بةآلم هةمووان لةوةدا يةك دةنطن كة موقتةدا
بيَدةنط نابيَت لة دذايةتيكردنى ئةمريكا،
بة تايبةت كة لة دوايين َ
هةلويَستيداء لة
وتارةكةى كوفةدا وتى« :مةبةستى يةكةمء
َ
خةلكى عيَراق وةدةرنانى
بنضينةيى بؤ
داطيركةرة» ،وتيشى« :طةل خيَر لة خؤى
نابينيَت ،ئةطةر لةذير سيَبةرى داطيركةردا
بميَنيَتةوة».
ئةم َ
هةلويَستانةى لة كاتيَكداية كة ئيَستا
نزيكةى ( )50هةزار لة سةربازانى ئةمريكايى
لة عيَراقدا م��اونء بإياريشة لة كؤتايى
َ
ئةمسالدا بة تةواوى بكشيَنةوة.
ئةمةش لة دريَ��ذةى َ
هةلويَستةكانى
رابردوويةتى سةبارةت بة ئةمريكا ،ضونكة لة
سالى ()2006دا َ
َ
دةليَت« :هيَزةكانى ئةمريكا لة
ثيَناوى شيعةء سوننةدا نةهاتوون بؤ عيَراق،
َ
بةلكو بؤ ريَطرتن لة دةركةوتنى محةمةدى
مةهدي ،ضاوةإيَكراو هاتوون».

ثيَدةضيَت دذايةتيكردنى ئةمريكا لةاليةن
موقتةدا س��ةدرةوة ضووبيَتة قؤناغيَكى
نويَوة ،ضونكة لة وتارةكةى كوفةدا َ
دةليَت:
ضةك دةبيَت تةنيا بؤ خ��اوةن ضةكةكان
بيَت (مةبةستى سوثاى عيَراقة)» .هةروةها
دةليَت :رةتكردنةوةى ئةمريكا لة َ
َ
دلةكانةوة
بة مقاوةمة ئةذمار دةكريَت.
ئةو َ
هةلويَستة نويَيةى سةدر ،دواى
ئ��ةو جةنطة دَي���ت ك��ة ث��اش داخستنى
رؤذنامةكةى رةوتى سةدر (حوزة الناطقة)
لة ( )2004/5/14دةستى ثيَكردء هيَزةكانى
دواى رووبةإووبوونةوةيةكى زؤر لةاليةن
سوثاى ئةمريكاوة تيَكشكيَنرانء جةنطةكة
وةك جةنطى تائيفى وةسفكراء تا َ
سالى
( )2008دريَذةى هةبوو.
لة روانطةى ئةمريكاشةوة ،موقتةدا
ثياويَكى ج��ي��اوازة ،طؤظارى نيوزويكى
ئةمريكى ل��ة ذم����ارةى رؤذى ()5ى
ديسةمبةرى ()2006دا لة بةرطى ثيَشةوةيدا
ويَنةى سةدرى داناوةء بة مانشيَتيَكى طةورة
نووسيويةتى «ترسناكترين ثياو لة عيَراقدا».
طؤظارةكة ضةند بابةتيَكى لة دؤسييةيةكدا
تةرخانكردووة بؤ سةدرء رةوتةكةىء بة
شيَوازيَكى «ترسناك» باسى دةك��اتء بة
«شمشيَرى شيعة» ناوى بردووة.
نيوزويك موقتةدا سةدر ،بة «هةرزةكار»
ناو دةباتء بؤ ئةو مةبةستة بؤضوونى ضةند
كةسيَكى وةرط��رت��ووة ،تةعليقى لةوةش
داوة كة هيض بإوانامةيةكى زانستى نيية،
تةنيا ئةوة نةبيَت كة َ
سالى ( )1988ضووةتة
حةوزةى دينى لة نةجةف .لةاليةكى تريشةوة
سى َ
سالةى رابردوو لة
بإوا واية؛ كة ئةم َ
ح��ةوزةى قوم ،وانة دينييةكانى بؤ بوون
َ
ئايةتولآل (ثلةيةكى بةرزة لة مةزهةبى
بة
شيعةدا) خويَندبيَت.
مةرجةعى دينى موقتةدا س��ةدرء
رةوتةكةى ،كازمى حةسةنى حائيريية ،بةآلم
تؤمةتبارة بة تيرؤركردنى عةبدولمةجيد
خوئى ثياوى ئايينى شيعى ،كة (،)2003/4/10
يةك رؤذ دواى رووخانى سةدام لة نةجةف
تيرؤر كرا.
بةثيَى طيَإانةوةى نيوزويك ،عةبدولمةجيد
خوئى ،لة كاتى سةردانى طؤإى ئيمام عةلى
سةرلةبةيانى ()2003/4/10دا لةاليةن
ذمارةيةك ضةكدارةوة بة بؤمبى دةستىء
ضةكى سووكء شمشيَر ،هيَرشى كراوةتة
سةرء تيرؤر كراوة ،هيَرشبةرةكان لةكاتى
كوشتنى خوئييدا دروشمى« :بذى موقتةدا
سةدر»يان وتووةتةوة.
لةثاشدا لي َ
َكؤلينةوة دةستيثيَكردء قازي
نةجةف ،موقتةداى تاوانبار كردء وتى:
موقتةدا فةرمانى كوشتنى دةرك��ردووةء

وتوويةتى« :بيهيَننء بة ريَطةى تايبةتى
بيكوذن».
بةثيَى رؤذنامةى زةمان ضاثى لةندةن،
كوشتنى خوئيى بؤ بردنى ئةو سةروةتء
سامانة بووة كة لة مةرقةدةكةدا هةبووةء
«دواى رووداوةكة دةستةيةك لة ميليشياكانى
مةهدى بة سةرؤكايةتى حةيدةر رةفاعى
دةستيان بةسةر هةموو ثارةء زيَإء زيوى
مةرقةدةكةدا طرتووةء بردوويانة».
دواى دةركةوتنةوةى لة نةجةف ،لة يةكةم
كاردانةوةيدا حةيدةر خوئى ،لة ليَدوانيَكى
رؤذنامةوانيدا ،هةإةشةى ئةوةى كرد؛ كة
«دؤسييةى تيرؤركردنى عةبدولمةجيد خوئى
َ
َودةولةتى دةكات ،ئةطةر دادطاى
باوكى ،بة ني

عيَراق نةتوانيَت دادطايى تاوانباران بكات»ء
موقتةدا سةدريشى وةك «يةكةم تاوانبار»
لةو دؤسيةيةدا ناو برد.
كوإةكةى خوئى ،حكومةتى عيَراقى خستة
بةردةم َ
هةلبذاردنى ئةوةى كة بة شيَوةيةكى
كردةيى ليَثيَضينةوةء دادطايى بكاتء ياسا
َبةجي بكات ،بؤ دةستطيركردنى موقتةدا
جي َ
سةدر ،بةثيَى لي َ
َكؤلينةوةكةى قازيى نةجةف،
َ
سالى ()2004دا ،بة ثيَضةوانةشةوة
لة
هةإةشةى بردنى دؤسييةكةى بؤ بةردةم
نةتةوةيةكطرتووةكانء ريَكخراوةكانى مافى
مرؤظى ئةوروثايىء سةركردة ئيسالميىء
عةرةبييةكان كرد.
َ
سالح موتلةك،
لةاليةكي تريشةوة،

جيَطرى سةرؤك وةزيرانى عيَراق ،وتى:
«هةنديَك لة ياساكانى ثيَشوو ،كة بةسةر
موقتةدا سةدردا سةثيَنراون ،ناإاست بوون».
لةبةر ئ��ةوةى «لةسةر بنةماء مةبةستى
سياسيى» دانراون.
بةثيَى راثؤرتةكان موقتةدا سةدر
بة «اقامة اجلبرية» ،كة لةاليةن عيَراقةوة
داواك��راوة ،لة ئيَران ماوةتةوةء لة ماوةى
مانةوةشيدا سةردانى عيَراقى نةكردووة
تةنيا دوو جار نةبيَت كة بة نهيَنيى بووة،
ئةويش جاريَك بؤ سةردانى طؤإى باوكىء
جاريَكيتريشيان بؤ سةردانى مةرقةدى
ئيمام عةلى ،دوايين دةركةوتنى عةلةنيشى
نيوةإؤى شةممةى رابردوو بوو.

ضـاوثيَـكــةوتن

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11

hewal.rozhnama@gmail.com

ؤرالَى ميدياكاران بيَدةنطبين
ئازاديي

رؤذنامةطةريي
َ
خةيالة
ئةو هوشياريية سياسيية طشتييةء
سياسيية دةستة جةمعيية بةرهةم دةهيَنيَتةوة،
َ
كة لة َ
خةيالي
عةقلي سياسيية تةقليدييةكانء
زؤرينةي َ
خةلكدا هةية ،واتة بيَئاطا سيستمي
َ
خةيالكردنةوةي تةقليديي
بيركردنةوةء
بةرهةم دةهيَنيَتةوة ،ميدياي ئيَمة نووقمة لة
َ
خةيالي توندإةوانة ،نووقمة
ختووكةداني
لة تيَركردني نةرجسييةتيَكي سياسييدا كة
هةر حيزبةء طرووثة بة شيَوةيةكي تايبةتي
تيَيدا دةذي ،بةشي هةرة زؤري ميدياكاراني
ئيَمة تةنيا ئةو هيَآلنة تؤخ دةكةنةوة ،كة
سياسييةكان بة َ
كاليي دةيكيَشن ،ئةو
َ
خةيالي
ويَنانة دروس��ت دةكةنةوة كة لة
دروستبووة،
ثيَشتر
دةستةجةمعييدا
نووسينيان ئ��ةوةن��دةي خؤإاكيَشانة بة
َ
خةيالي ميَطةل ،يان
دواي ئةو طوتارانةدا كة
َ
خةيالداني سياسييةكان دروستيانكردووة
بةرهةميَكي تايبةتي تيَدا نابينريَت ،بة
كورتي ميدياكاري كورد تائيَستا ئةو ساتة
َ
خةيالي نوخبةي
نةذياوة ،كة بتوانيَت لةنيَوان
خةيالي سادةي َ
َ
خةلكدا ،لةنيَوان
سياسييء
مؤرالي سادةء َ
َ
َ
هةلضوو و
مؤرالي سياسييء
طرذي جةماوةردا شتيَك بؤ خؤي دروست
بكات ،شوناسيَك بدؤزيَتةوة ،تا ئةمإؤ كؤي
ميدياي كوردي لةنيَوان وةالئي كؤنكريَت بؤ
سياسييةكء وةالئيَكي تةمومذاوييء عاتيفيدا
جؤالني
بؤ رؤحي دةستةجةمعي جةماوةر
َ
دةكات ،بة بإواي من كاراكتةري نووسةري
باش «كة َ
هةلبةت واجبي رؤذنامةوانيشة،
وةك نووسةريَكي باش بنووسيَت» لةوةداية؛
كة نويَنةري ساتيَكي «هوشياريي تايبةتي»
بيَت ،هوشيارييةك كة دةتوانيَت شتةكان
لة طؤشةنيطايةكةوة ببينيَت ،كة من ،يان تؤ
نايبينين ،نووسةري خراثيش ،دريَذكراوةي
َ
عةقلييةتي طشتيية ،درَي��ذك��راوةي زماني
س���ادةء تيَطةيشتني س���ادةي دونياية،
طةيشتني تةفسيرء تةعبيرة بة بنبةست ،لة
زؤربةي ميدياي ئيَمةشدا تةفسيرء تةعبير
لة خراثترين ئاستدان ،بة جؤريَك طةر كاري
وةرطيَإان نةبيَت ،بةشيَكي زؤري ميدياي
كوردي ناتوانيَت دةربضيَتء لة كار دةكةويَت،
ئةوةشي كة زؤر مرؤظ َ
دلتةنط دةكات ،ئةو
رؤحييةتي وةعزكارييةية كة لة رؤذنامةطةريي
ئيَمةدا باآلدةستة ،هةر ئةوةشة كة نووسيني
رؤذنامةواني ئيَمة لة كاري هةنديَك مةالي
بي بةهرة نزيكدةكاتةوة ...تةماشاي كيَشةي
َ
َ
َ
كؤمةلطةي ئيَمةدا ،تائيَستا
طةندةليي بكة لة
ئيَمة بة زمانيَكي ئةخالقيي موجةإةد قسة
َ
طةندةليي دةكةينء بة طوتاريَكي ئةخالقي
لة
موجةإةديش دةمانةويَت ضارةسازيي بؤ
بكةين .ئةوةي تواناي بينيني هةبيَت ،دةتوانيَت
تيَبطات كة طوتاري رؤذنامةواني ئيَمة ثإة لةو
َ
مؤرالي تةقليديي.
زمانة دينيية باركراوة بة

رؤذن��ام��ة :ث َيدةض َيت ئ��ةم تايثة
ثرسيارانة لة ضوارض َيوةي ئيتيكي كاري
ميديايدا ب َيت ،لة هةناوي وشةكانتدا،
هةست بة رق َيكي طةورة دةكةيت بةرامبةر
ناوة خوازراوةكان ،بةرامبةر سنووري
رامنةكراوي ن َيتء ئينتةرن َيت ،بةرامبةر
ئةو ه��ةزاران نووسةرةي دروستبوون،
ه��ؤك��ارةك��ةي ئ��ةوةي��ة ل��ةم طةمةيةدا
بي زيان نةبوون،
ئازادييةكاني بةختيار َ
يان رقةكة ثةيوةنديي بة ئازادييةكاني
كؤمةَلطةوة هةية؟
* نا بة هيض جؤريَك ،تا ئةو جيَطةيةي
كة من ئةو رستانة دةنووسم كة لة خواستي
خؤمةوة ديَن ،هةست بة هيض هةإةشةيةكي
راستةوخؤ ناكةم بؤ سةر ئازاديي خؤم،
مةسةلةكة ثةيوةنديي بة ئازاديي منةوة نييةء
تةماشاكردني لةو ئاستةدا هةم نادروستةء
هةم منداآلنةية ،مةسةلةكة ثةيوةنديي بة
ساتيَكةوة هةية كة نووسين لة جةوهةري
خؤي وةك ثرؤسةي بيركردنةوة دادةبإيَت،
نوي
طةورةترين مةترسييةك كة ميدياي َ
بة طشتيي هيَناويةتيية مةيدان ،مةترسيي
دابإاندني نووسينة لة ك��اري تيَإامانء
بيركردنةوة.
يةكيَك لةو كيَشة طةورانةي ميللةتاني

ث َيوةر َيكي زؤر
سةرةتايية بؤ

جياكردنةوةي

ديكتاتؤرييةت

لة ديموكراتييةت
دواك��ةوت��ووي وةك ئيَمة تووشي دةبن
«تةقديسكردني ثرؤسةي نووسينة» ،خؤت
دةزانيت ئيَمة ميللةتيَكين تا دةطةينة سةر
سةدةي بيستء شةثؤلي مؤديَرنة َ
ثاليَكي
َ
كؤمةلطةي
بةهيَز بة ستراكتوورى داخراوي
ئيَمةوة دةنيَت ،لة ضةند ديوانيَكي شيعر زياتر
هيضمان نةبووة ،لة سةرةتاي سةدةي بيستدا
َ
كؤمةلطةي ئيَمة بة جؤريَكي كتوثإ طرنطي
خويَندةوارييء نووسين دةدؤزيَتةوة ،ساتي
َ
سةرهةلداني خولياي خويَندةوارييء ساتي
َ
سةرهةلداني ناسيوناليزم هاوشاني يةكن،
ناسيوناليزمي كورديش ئايديؤلؤذيايةكة
لةسةر ترسي فةوتانء نةمان ئيشيكردووة،
ليَرةوة قودسييةتيَكي طةورةي بةخشيوةتة
وش��ةي ن��ووس��راوي ك����وردي ...وش��ةي
نووسراوي كوردي شتيَكة وةك سومبولي
نةمرييء نةفةوتانء مانةوة سةير كراوة،
لة عورفي ناسيوناليزمدا وشةي نووسراوي
كوردي بةدةر لةو ن��اوةإؤكء جةوهةرء
مةعريفةتةي َ
هةليطرتووة ،نرخيَكي طةورة
وةردةط��رَي��ت ،وات��ة نووسين هةتا ئةطةر
ناوةإؤكيَكي ه��ةذارء بيَسةنطء ناجواني
هةبووبيَت ،ه��ةر وةك كاريَكي طرنطء
موقةدةس سةيركراوة ،ئةمة لة جةوهةردا
ريَطةي بؤ كارةساتيَكي طةورة خؤشكردووة،
ك��ة ك��ارةس��ات��ي داب��إان��ي نووسينة لة
بيركردنةوة ...لة هةموو كةلتوورةكاندا
نووسين نرخي خ��ؤي لة ثةيوةنديدا بة

دةسةآلتداراني ئ َيمة لةو

ساتةدا كة ئازاديي دةكوذن
تووشي ئةو وةهمة دةبن
كة بةرطريي لة ئازاديي

دةكةن ،زانكؤكاني ئ َيمةش

لةو ساتةدا كة مةعريفةت
دةكوذنء تو َيكلَةكاني

دةفرؤشن ،ث َييانواية منارةء
مينبةري دةنطبةرزي

زانستن ،بةداخةوة ميدياي

ئ َيمةش تووشي هةمان دةرد
بووة ،لة ج َيطةيةكدا

كة بووةتة طؤإستاني

ت َيفكرينء نووسين ث َييواية
بووةتة شانؤي ت َيفكرين

بيركردنةوةء زانستةوة وةردةطريَت ،بةآلم
لة دؤخي ئيَمةدا نووسين خؤ بةخؤ ،تةنيا
لةبةر ئةوةي نووسينة ...تةنيا لةبةرئةوةي
َ
هةلكردني ئاآلي وشةي كورديية ،لة نةستي
ئيَمةدا دةبيَتة خاوةن نرخيَكي رةمزييء
نووسةريش دةبيَتة كاراكتةريَكي لة كةسي
ئاسايي طرنطتر.
لة راستيدا نووسين خؤ بةخؤ ،تةنيا لةبةر
ئةوةي نووسينة نرخيَكي ئةوتؤي نيية...
ليَرةوة الي ميللةتاني تري غةيري ئيَمة كة
دؤخيَكي سياسييء وجودي وةك دؤخي
ئيَمةيان نةبووة ،تةنيا ئةوانة وةك نووسةر
سةير دةكريَن كة دةيانةويَت زانيارييةك
بطويَزنةوة ،ي��ان لة ثرسياريَكي طرنط
بيربكةنةوة ،يان دابهيَنن ،يان لة كايةيةكي
مةعريفيدا شتيَكيان هةبيَت ،اليةنيكةم لةنيَوان
بةكارهيَنانة رؤذانةء سادةكةي نووسينء
بةكارهيَنانة زانستييةكةيدا خةتيَكي رؤشنء
بينراو هةيةء بةربةستيَكي روون كيَشراوة،
بة واتايةكي تر ،نووسين وةك ضاالكييةك كة
نرخ و ماناي راستةقينةي طريَدراوي ناوةإؤكة
فيكرييةكةيةتي،هةميشةثاريَزراوةءنةضووةتة
بةر هةإةشةي وةها ترسناكةوة ،بةآلم الي
ئيَمة لة سةرةتاي بآلوبوونةوةي نووسينةوة
تا ئةمإؤ رؤذ دواي رؤذ ئةو ثةيوةنديية
زياتر لة يةكدي دةترازيَتء دةثضإيَت ،لة دة
َ
سالي رابردوو و لةطةأل دةركةوتني شؤإشي
ضاثةمةنيء ئينتةرنيَتدا لة كوردستان ،ديواري
نيَوان نووسينء بيركردنةوة بة جؤريَكي
بةرضاو ئةستوورتر بووة ،نووسين بووة بة
َ
كؤمةلطة بيرنةكردنةوةي
تؤماريَكي طةورة كة
خؤي لة ناودا دةنووسيَت .نووسين بووة بة
ضاالكييةك كة ثةيوةندييةكي بة داهيَنانء بة
ئيشكردني عةقآلنيء بة خواستي زانستييةوة
نةماوة ،سياسةت بة هيستيريا بةردةوامء
بة َ
زبلة رؤذانةكاني خؤي دةيةويَت هةموو
بيركردنةوةيةك لة نووسين رابداتء هةموو
شتيَك بخنكيَنيَتء كينةي خؤي وةك مؤراألء
َ
مؤرالي خؤشي وةك تاكة ثيَوةر بةسةر
هةمووماندا بسةثيَنيَت ...ليَرةوةية ئيشكردني
داهيَنةري راستةقينة لةم ف��ةزاي��ةدا زؤر
سةختة.
ضؤن دةتوانين بةرطريي لة ئازادييء
عةدالةت بكةين بيَئةوةي بكةوينة ناو داوي
سياسةتةوة بة مانا موبتةزةلء سةتحيء
رووكةشطةراكةيةوة؟ ضؤن دةتوانين بةرطريي
َ
كؤمةلطةكةمان بكةين،
لة ئينسانييةتي خؤمانء
بيَئةوةي لة شويَني رؤشنبيرةوة داطةإيَين
بؤ شويَني سياسيي؟ ...ئ��ةوة ثرسيارة
سةرةكييةكاني من بوون ،ئةوةي من جارانء
ئيَستاش دةيكةم :بةرطريية لة جةوهةري
نووسين ،وةك ضاالكييةك كة ئيشي سةرةكي
ثرسياركردنء تيَإامانء بيركردنةوةية،
وةك ضاالكييةك كة مرؤظ بة كةلتوورء
طري دةدات،
رؤشنبيرييء ماريفةتي دونياوة َ
وةك ئيشيَك كة دةيةويَت هةم زانياريي لة
خويَنةردا بضيَنيَتء هةم تواناي خؤشةويستي
لة ناويدا زياد بكات ...وةك ضاالكييةك كة
دةزانم تاكة ريَطةي منة بؤ ئةوةي دووربم
لة دةسةآلتء تاكة ريَطةي منيشة بؤ ئةوةي
َ
خةياليَكي ميَطةلةوة،
نةكةومة دواي هةموو
نووسين وةك ئيشيَك كة دةتوانم لة ريَطةيةوة
ثرديَكي ط��ةورة لةنيَوان خ��ؤمء دونيادا
دروستبكةم ...ثرديَكيش لةنيَوان خويَنةرء
كةلتوورةكاني تردا رابكيَشم ...ئةوةي كة
تؤ بة تيَطةيشتنء تةفسيري خؤت ناوي
دةنيَيت رق ،ئةو ترسةية كة دةبوو لة هةموو
خويَندةواريَكي ئاسايشدا هةباية ...دةبوو
هةموو خويَندةواريَكي ئاسايي بيزانيباية
كة لة رؤشنبيريي ئيَمةدا ثةيوةنديي نيَوان
نووسينء بيركردنةوة ثضإاوةء ئةو َ
ضالةي
لةنيَوان نووسينء بيركردنةوةدا هةية رؤذ بة
رؤذ طةورة دةبيَت ...ئةو شانؤيةش كة شويَني
ئةو ترازانء ليَكدابإانةية ناو ميدياي كورديية،
ميدياي كورديء بكةرة طةورةكانيء شانؤ
سةرةكييةكاني ضةسثيَنةري ئةو كةلتوورةنء
ث��اريَ��زةري ئ��ةو ن��ةري��تء َ
قالبانةن ،كة
نووسينيان لة بيركردنةوة جياكردووةتةوةء
َ
دةري ،كيَشةكة ئةوةية
لي كردووةتة
َ
عةقليان َ

ثلةي هةستكردن بة قةيرانةكة لة نزمترين
ئاستدايةء خةمي تيَثةإاندنيشي لة ئارادا نيية،
بإيَكي زؤر لة ميدياكاراني كورد لة دؤخيَكي
نةرجسيدا دةذي��ن ،كة جياوازيي نيية لةو
دؤخة نةرجسييةي سياسييةكان تيا دةذين،
دةسةآلتداراني ئيَمة لةو ساتةدا كة ئازاديي
دةكوذن تووشي ئةو وةهمة دةبن كة بةرطريي
لة ئازاديي دةكةن ،زانكؤكاني ئيَمةش لةو
ساتةدا كة مةعريفةت دةكوذنء توي َ
َكلةكاني
دةف��رؤش��ن ،ثيَيانواية منارةء مينبةري
دةنطبةرزي زانستن ،بةداخةوة ميدياي ئيَمةش
تووشي هةمان دةرد بووة ،لة جيَطةيةكدا كة
بووةتة طؤإستاني تيَفكرينء نووسين ثيَيواية؛
بووةتة شانؤي تيَفكرين ...ئةطةر لةو بةينةشدا
من خةتايةكم هةبيَت ،ئةوةية كة باوةإم بةم
درؤء نمايشانة نةكردووة .من قةت لةو برا
رؤشنبيرانةء لةو هاوإيَيانة تيَنةطةيشتووم،
كة بة دةست الوازيي رؤشنبيريي كوردييةوة
َ
دةناليَننء كةضي ستايشي ميدياي كوردي
دةكةن ...ميدياي كوردي «بة ديوي حيزبيء
ئازادييةوة» هيض نيية جطة لةو َ
قالبء بةرطةي
كة رؤشنبيريي كوردي بضووكيء دواكةوتني
خؤي تيا دادةإيَذيَتء تيا نمايش دةكات...
رةخنةطرتن لة سياسةتء رؤشنبيريي
ك��وردي حةتمةن بة ن��او رةخنةطرتن لة
بي
ميديادا دةإواتء رةخنةطرتن لة ميدياش َ
ضةندء ضوون دةضيَتةوة سةر رةخنةطرتن لة
رؤشنبيرييء سياسةت.

رؤذنامة :ك َين ئةوانةي هةوَلدةدةن
ميديا دابةزَينن بؤ جوغزي درؤكردن ،ئايا
ئامرازة بيستراوء بينراوء خوَيندراوةكاني
ئ َيمة ،تةنيا لة ث َيناو فرؤشء ويستي وةرطر،
ئةطةر رووداو نةب َيت دروستي دةكةن؟ بة
راستي طةر ميدياي ئ َيمة حةقيقةت نةب َيت
دروستيدةكات؟

* هةموو كيَشةيةك لة دونيادا ضةند
روويةكي هةية ،هةموو ضيرؤكيَك زياد لة
طيَإانةوةيةكي هةية ...ميديا بة طشتييء لة
هةموو جيهاندا ديويَكء بةشيَكي طةورةي
هةية كة لةسةر خولقاندني فزول ختووكةداني
هةستة سةرةتاييةكاني مرؤظ ئيشدةكات،
مرؤظ خؤي بوونةوةريَكي عاشقة هةواألء
نوضةيارة ،حةزي لةوةية بزانيَت ئةواني دي
ضيانكردووةء ضي دةك��ةنء ضؤن دةذين،
حةزي لة بينيني نهيَنيية تايبةتييةكانيانة،
دةيةويَت ئةواني دي لة ساتي الوازياندا ببينيَت،
ميدياش بةشيَكي وةزيفةكاني تيَركردني
ئةو خواستةي مرؤظة ...بةآلم ثرسياريَك
َشي :ضؤن؟ ئايا ميديا ئةو كيَشانة
كة ديَتة ثي َ
وةردةطريَتء دةيكاتة مةسةلة ،كة بايةخيَكي
َ
كؤمةلطة هةية ،ياخود
طرنطي بؤ سةرتاسةري
ئةو كيَشانةي فزولي كؤمةآليةتي ،يان فزولي
سيَكسي ،يان فزولي سياسيي دةورووذيَنن؟
َ
مامةلةي
ئةي كة كيَشةيةك وةردةطريَت ضؤن
َ
لةطةلدا دةكات ،بة ض زمانء تيَرميَك لةسةري
دةدويَت؟ ياخود لة راستيدا ئةم ميدياية لةسةر
ضي قسةدةكاتء لة ضي بيَدةنط دةبيَت؟
كيَشةكة ليَرةدا ئةوةية ،ئيَمة ضؤن سةيري
راستء درؤ دةكةين؟
َ
هةواليَك دةخويَنيتةوة
بؤ نموونة تؤ
«كضيَك لة فآلن طةإةك خؤي سووتان»...
َ
َ
َ
هةواليَكي
هةواليَكي راستة ،بةآلم
هةوالة
ئةم
ك��ةمء كورتة كة لة ثشتييةوة دونيايةك
راستيي بيَدةنطكراوي تر هةية ...ميديا ئةو
هةوالةي دروست نةكردووة ،كة َ
َ
دةليَت كضيَك
َ
هةواليَكي دروستة،
خؤي سووتان ،ئةوة
بةآلم ميديا ئةو هةستة دروستدةكات كة
َ
هةوالةكة الي ئيَمة دروستي دةك��ات :ئايا
َ
هةوالة ئيَمة هةست
دواي خويَندنةوةي ئةو
بة ضي دةك��ةي��ن؟ ...بة كةمتةرخةميي ،بة
بيَبايةخيي ،بة بةرثرسياريَتي ،بة توإةيي...
َ
َ
خةيالمان
هةوالة ئيَمة
بة ضي؟ ئايا دواي ئةو
بؤضي دةضيَت :بؤ مةسةلةيةكي سياسيي،
يان جنسيي ،يان ئابووري؟ ضؤن بير لة
بكةرة شاردراوةكاني ثشت رووداوةك��ة
دةك��ةي��ن��ةوة؟ بؤ نموونة ئاخؤ هؤكاري
خؤسووتاندنةكة باوكي كضةكةية ،هةإةشةي
مةالكانة ،دةستيَوةرداني دراوسيَكانة ،ياخود

ه َيزي رؤذنامةنووس
لة نووسينداية،

لةبةر ئةوة هةر
حيساب َيكي قورس

كة لةطةأل نووسيندا
دةكر َيت دةب َيت لةطةأل
رؤذنامةنووسيشدا
بكر َيت
هةذاريي؟ بة كورتي دةمةويَت ثي َ
َتبليَم :هةواأل
َ
هةواليَكة ناطات
لة رؤذنامةطةريي كورديدا
َ
هةوالةكاني ناو
بة خويَنةر ...واتة زؤربةي
َ
َ
هةوالن كة
هةوالي نوقسانن،
ميدياي كوردي
َ
هةوالن
نةبوونةتة «ضيرؤكي رؤذنامةيي».
ميديا ناتوانيَت ضيرؤكي ثيَشينةء ضيرؤكي
ثاشينةيمان بؤ بطيَإيَتةوة ،بة جؤريَك
قوربانيي تيَيدا نةبيَتة تاوانبارء تاوانبار نةبيَتة
قوربانيي ...بؤ؟ ضونكة براي رؤذنامةوان وا
دةزانيَت ئيشي ئةو لةويادا تةواو بووة ،كة
َ
ثي بطةيَنيَت ،لة
هةوالي خؤسووتاندنةكةمان َ
كاتيَكدا ئيشي ئةو لةويادا دةست ثيَدةكات.
نموونةيةكي ديكة ،من تائيَستا ضةندين
جار خويَندوومةتةوة ،كة «لة بةإيَوةبةريَتي
فآلن ،بإي ئةوةندة دؤالر ديارناميَنيَت»...
بةس براي ئازيزم حةزدةكةم ثيَم َبليَيت
هيض رؤذنامةيةك لة دونيادا ريَزي خؤي
بطريَت ،خةبةري وا بةم ضةشنة نوقسانة
بآلو دةكاتةوة؟ بؤ يةكيَكي وةك من كة ئةم
َ
َ
هةوالة زياتر هيضم
هةوالة دةخويَنمةوةء لةو
ثيَناطاتء هيض بةدواداضوونيَكي جديي بؤ
بابةتةكة نابينمء هيض ضيرؤكيَكي راستةقينة
ناخويَنمةوة ،كة طوناهبارء بيَطوناهـ جيا
بي
بكةمةوة ،دةشيَت بإيَكي زؤري فةرمانبةرة َ
خةتاكاني ئةو دائيرةية وةك دز تةماشا بكةم،
ليَرةدا رؤذنامةنووسةكة درؤي نةكردووة،
بةآلم ئةو سةرةنجةي كة جيَيدةهيََليَيت
سةرةنجيَكي كوشندةية ...ئةو ئيشةي كة
دةيكات ئيشيَكي رؤذنامةواني راستةقينة
نيية ،ئةو دةرةنجامانةي ليَيدةكةويَتةوة
بي ويذدانانة بن ،ئةو زيانانةي
دةشيَت زؤر َ
دروستيدةكات لةسةر ئازاديي رؤذنامةطةريي
دةشيَت طةورة بن ،ئةو بةهانانةي دةيدات بة
دةس��ةآلت ،حةتمةن بؤ رؤذنامةكاني ترء
رؤذنامةنووسةكاني تر خراثن.
ب��ؤ م��ن طرنطة رؤذن��ام��ةي ك��وردي
َ
هةولبدات
بفرؤشريَت ،مافي رؤذنامةية كة
خويَنةر بؤ خؤي دروستبكات ...ئةوةي رةخنة
لةو ويستة دةطريَت كةسيَكي نةخويَندةوارة،
كيَشةكة ئةوة نييةَ ...
بةلكو كيَشةكة لةوةداية،
كة دواي ئةوةي رؤذنامةيةك دةخويَنيتةوة
بة ض ضةشنة زانيارييةكةوة َ
هةلدةستيتة
سةرثي ،بة ض جؤرة هةستيَكةوة رؤذنامةكة
َ
دادةنيَيت ،ض ج��ؤرة بيركردنةوةيةك لة
الت دروستدةبيَت؟!! هةموو ئةو ثةندة
ئينطليزييةمان بيستووة ،كة َ
دةليَت« :زانياريي
نيوةناضأل ترسناكة» ،ئةو قسةية طةر لة بواري
زانستدا جاريَك راست بيَت ،لة بواري ميديادا
سةد جار راستة ،ئاليَرةوة ضةندة خراثة لة
َ
مؤرالي سياسييةكان بيَدةنط بين ،ئةوةندةش
َ
مؤرالي ميدياكاران بيَدةنطبينء
ترسناكة لة
ليَي نةيةينة قسة.
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بةختيار عةلى :ترسناكة لة مؤ
لة بةشى دووةمى ديمانةكةيدا لةطةأل «رؤذنامة» ،بةختيار عةلى نووسةرء رؤماننووس ،لةسةر ئةركى رؤذنامةنووس هةَلوةستة دةكاتء ث َييواية :وةزيفةى رؤذنامةنووس لة نووسةرانةوة نزيكترة ،وةك
لة سياسييةكان« .رؤذنامةنووس كةس َيكة كايةى سياسيىء كايةى رؤشنبيريى لة الى ئةو زؤر بة زةقى بةيةكدا دةدةنء ئةركى ئةو هةر سازاندنى ضاوث َيكةوتنء هةَلبذاردنى ئةو بابةتانة نيية كة د َين
بؤ رؤذنامةكة ،بةَلكو ه َيزى ئةو لة نووسينداية».
لةسةر مةترسييةكانى ميدياى نو َيش دةوةست َيتء دابإينى نووسين لة كارى ت َيإامانء بيركردنةوة بة ترسناك وةسفدةكاتء دةَل َيت« :لة رؤشنبيريى ئ َيمةدا ،ثةيوةنديى ن َيوان نووسينء بيركردنةوة
ثضإاوةء ئةو ضاَلةى لةن َيوان نووسينء بيركردنةوةدا هةية ،رؤذ بة رؤذ طةورة دةب َيت ..ئةو شانؤيةش كة شو َينى ئةو ترازانء ل َيكدابإانةية ناو ميدياى كورديية».

															
بةشى دووةم
رؤذن��ام��ة :بؤضي كةوضك َيك لة
نووسةري خراث ت َيكةأل بة كةوضك َيك
سياسيي خراث بكرَيتء دواي راوةشاندن
ضةند كةوضك َيك لة م��ةالي خراثي
ت َيكةأل بكرَيت ،لة كارل َيكي ئةم مادانة
رؤذنامةنووسي عةيارة بيستوضواري وآلتي
لي دةردةض َيت؟
ئ َيمةي َ

* سةرةتا بؤ ئةوةي تيَطةيشتنيَكي َ
هةلة
دروست نةبيَتء وانةكةويَتةوة كة من هيض
ريَزيَكم بؤ كاري ميديايي كوردي نيية ،دةبيَت
َبليَم؛ من بة ريَ��زةوة تةماشاي ئةو َ
رؤلة
دةكةم كة ميدياي ئازاد لة هةنديَك ويَستطةدا
لة ثرؤسةي رووب��ةإووب��وون��ةوة لةطةأل
دةسةآلتي كورديدا طيَإاويةتيء دةيطيَإيَتء
دةيان جاريش ئةمةم دووبارةكردووةتةوة،
ئةم َ
رؤلة نيشانةيةكي رووناكء ثؤزةتيظة...
وات��ة ئ��ةوةي ميديايةك هةية دةتوانيَت
قسةيةكي جياواز لة قسةي دةسةآلت بكاتء
ببيَت بة مينبةري ئةوانةي كة بيركردنةوةيةكي
تريان هةية ،ئةوة جيَطةي ستايشةء مايةي
لي بكةين...
ئةوةشة كة هةموومان بةرطريي َ
من ئةم َ
خالة رووناكة بة طرنط دةزان��م،
ميدياي ئ��ازادي ئيَمة زؤرج��ار توانيويةتي
بةإاستي دةسةآلت بخاتة ئةو جوغزةوة كة
هةستبكات ضاوةديَر كراوة ...ئةمة َ
خاليَكي
ئيجابيي رؤذنامةطةريي ئازادي ئيَمةبووة ،كة
وا دةكات شايستةي بةرطريي ليَكردن بيَتء
شايستةي ئةوة بيَت بة رووبةريَكي طرنطي
بزانين بؤ ثاراستني ئازادييةكانء بة هةموو
لي بكةين ،بة تايبةت لةو
جؤريَك ديفاعي َ
شويَنء كاتةدا كة رووبةإووي توندوتيذيي
ث��ارت��يء يةكيَتي دةب��يَ��ت��ةوة ...ئةمةيان
مةسةلةيةكي ضارةنووسسازة ،كة ثةيوةنديي
بة مةسةلةى ئازادييةوة هةية لة وآلتي
ئيَمةداء قابيلي قسةء مساوةمة نيية ،ئازاديي
رؤذنامةطةريي مافيَكي سروشتيء سادةي
َ
كؤمةلطةيةكي ئازادة ،ثيَوةريَكي زؤر
هةموو
سةرةتاييشة بؤ جياكردنةوةي ديكتاتؤرييةت
لة ديموكراتييةت ،بةآلم لةو َ
خالة بطوزةريَين
ميدياي ئيَمة «بة ميدياي ئازاديشةوة» شويَني
هةموو ئةو دةردء قةيرانانةية كة لة دونياي
رؤشنبيرييء سياسةتي كورديدا دةبينريَن،
من لةطةأل ئةوانةدا نيم كة بيَبايةخ سةيري
ئةو كةموكورتيانة دةك��ةن ،لةبةر ئةوةي
ئةم كةموكورتيانة وايكردووة ئةم ميدياية
نةتوانيَت َ
رؤلي سياسييء فيكريي خؤي بة
تةواوي بطيَإيَت ،وايكردووة لة ثاشةكشةدا
ب �َي��تء دواج���ار واي ليَبيَت شوناسء
مانا سياسييةكةي لة مانا كةلتووريء
فيكرييةكةي دةيانجار طةورةتر بيَت ،ئةمةش
دووبارةكردنةوةي ميَذووي ميدياي حيزبيية،
بؤية سةرةتا دةبيَت ئةوة روون بيَت كة
رةخنةي من لة كؤي ئةو ميكانيزمء سيستمي
كاركردنةية كة لة كايةي ميديادا هةية ،من
َ
دةليَم؛ وةزيفةي رةخنةطرتن لة دةسةآلت،
وةزيفةيةكي طرنطة ،بةآلم ئةم وةزيفةية
ماناي خؤي لة ثاأل كؤي وةزيفةكاني تردا
وةردةطريَت ،وة تةنيا لةثاأل سيفةتةكاني
تردا دةتوانيَت ماناي هةبيَت ،ئةطةر واش
نةبيَت دواجار لةو هةستة بيَماناء نيَطةتيظةدا
تةواو دةبيَت كة رؤذنامة ،يان طؤظار خؤي
بةبي حيزب» ،بةداخةوة لة
لي ببيَتة «حيزبيَك َ
َ
زؤر شويَنء لة زؤر ئاستيشدا وايليَهاتووة،
كة دةبينيت رؤذنامةيةك بير لة دروستكرني
ليستيَك بؤ ثةرلةمان ،يان سايتيَك بير
لة دروستكردني حيزبيَك بكاتةوة ...ئةوة
دؤخيَكي جةرطبإء فاجيعة رةنطة بيَدةنطبوون
ليَي لة داهاتوودا ميدياي ئيَمة بؤ جيَطةيةكي
هةندي كةس لة
ناديار ببات .بةداخةوة كة
َ
حةماسةتي سياسيدا ئةو رةوتة ترسناكة
نابينن ،وةك ضؤن َ
خةلكانيَكي زؤر لة سةردةمي
رابوردوودا بة هؤي حةماسةتي سياسييةوة
ئةوةيان نةبيني ،كة حيزبي كوردي لة ساتي
طةورةبوونيدا دةشيَت ض ئاميَريَكي ترسناكي
لي دروست بيَت ،من رةخنةطرتن لة ميديا بة
َ
بةشيَكي طرنطي ديفاع لة خودي ميديا دةزانم،
َ
ثياهةلداني ب��ةردةوام بةم ميديايةدا
ئيَستا

سازدانى :دل َير عةبدولخالق

وايكردووة لة جيَي خؤي رةزامةند دانيشيَتء
َ
نةجوليَت ،ضاوثؤشيكردنيش لةم خةلةالنة ،لة
دواجاردا بة بإواي من دةضيَتة ضوارضيَوةي
طةمةيةكي سياسييةوة كة بة دروستي نازانم
رؤشنبيرانيَك كة لة سةرةتاوة ئيشيان
َ
كؤمةلطة تيَي
رةخنةطرتن بووة لة سياسةتء
بكةون ...بة كورتي من ليَرةدا قسة لةسةر
بونيادء ستراكتوري ناوةكيي ئةم ميدياية
دةكةم ،نةوةك لة َ
هةلويَستة سياسييةكةي،
ثيَشمواية؛ لة ئاستي نزيكء دووردا خةلةلة
بونياديية َ
قوولةكاني رةنطدانةوةي كوشندةي
لةسةر وةزيفة سياسييةكةشي دةبيَت.
ئةو سةرةتاية ثيَويست بوو ،بؤ ئةوةي
بيَمة سةر جةوهةري ثرسيارةكةتان ،وا
دةزانم وةآلمي ثرسياري بةإيَزتان ئاشكرا
َ
كؤمةليَك
بيَت ،رؤذنامةطةريي ئيَمة لة
هةستي سياسيي زةق دروس��ت��ب��ووة،
هةموو رؤذنامةطةريي ئيَمة راستةوخؤء
ناإاستةوخؤ لة ثيَناوي وةزيفةي سياسييدا
دامةزراون ،دةكرا ئةوة نةبيَتة خةوش ،دةكرا
ئةوة زؤر ئاسايي بيَت ،طةر ئةو هةستة
سياسيية قووآليي خؤي وةربطرتباية ،طةر
تةسليمي جيهانبينييةكي سادةء زمانيَكي
س��ادة نةبوواية ،طةر بيتوانيباية لة ثاأل
رووبةرة راستةوخؤء زمانة سادةكةيةوة،
َ
قوولتر لة خؤيء لة دونيا تيَبفكريَت.
هةم

ميدياي ئ َيمة نووقمة

لة ختووكةداني خةيالَي
توندإةوانة ،نووقمة
لة ت َيركردني نةرجسييةت َيكي
سياسييدا ،كة هةر حيزبةء

طرووثة بة ش َيوةيةكي تايبةتي
ت َييدا دةذي ،بةشي هةرة زؤري
ميدياكاراني ئ َيمة تةنيا ئةو
ه َيآلنة تؤخ دةكةنةوة كة

سياسييةكان بة كالَيي دةيك َيشن،
ئةو وَينانة دروست دةكةنةوة

كة لة خةيالَي دةستةجةمعييدا
ث َيشتر دروستبووة ،نووسينيان
ئةوةندةي خؤإاك َيشانة بةدواي
ئةو طوتارانةدا

كة خةيالَي م َيطةل ،يان

خةيالَداني سياسييةكان
دروستيانكردووة ،بةرهةم َيكي
تايبةتي ت َيدا نابينرَيت

كيَشةكةي من تةنيا لةطةأل سروشتي زؤر
سياسييانةي ميدياي كورديدا نييةَ ،
بةلكو
كيَشةكةم ئةوةية ،ئايا دةتوانين جيهانبينييةكي
�وي ،يان
�وي ،يان ت��ةرزة تيَفكرينيَكي ن� َ
ن� َ
زمانيَكي تازة بدةينة سياسةت ،من رامواية؛

لة سةردةمي ش��ةإي ناوخؤوة رةخنةي
سياسيي موجةإةد طةيشتووةتة بنبةستء
نوي ناهيَنيَت ،كة َ
نوي
دةليَم شتيَكي َ
شتيَكي َ
ناهيَنيَت ،مةبةستم لة هيَناني شتيَكي نويَية
بؤ ناو كايةكاني رؤشنبيريي ك��وردي ،بؤ
طةورةبووني سنووري بيركردنةوةي مرؤظي
ئيَمة ،ثيَشتر لة ضةندين جيَطةدا ئاماذةم بةوة
داوة؛ كة تراذيدياي ئيَمة ئةوةية كة سياسةت
بووةتة كايةكي طؤشةطيرء دابإاو ...بووةتة
كايةيةك كة ثةيوةنديي بة كايةكاني ترةوة
ثضإاوة .سياسةت الي ئيَمة لة فةلسةفة ،لة
َ
كؤمةلناسيي ،لة دةرونناسيي ،لة ئيدارة ،لة
ئابووريي ،لة هونةر ،لة ئةدةب لة هةموو
شتيَك دابإاوة ...ئةمة كاريَكي كردووة زؤر
ئاسان ديكتاتؤر دروست ببيَت ،زؤر ئاسان
نةخويَندةوارةكان ببن بة قارةماني سياسيي
طةورة طةورة ،بؤية من ئيَستا زؤر لةوةش
نيطةران دةبم كة دةبينم رؤشنبيراني ئيَمة هةر
بة زماني سياسةت قسة لة سياسةت دةكةن،
لةطةأل داواي ليَبوردني زؤرمدا ،سياسةت
لة وآلتي ئيَمةدا تاكة جؤرة ضاالكييةكة ،كة
نة بةهرة ،نة زانين ،نة تيَفكريني دةويَت ،تا
ئيَستا لة وآلتي ئيَمةدا بؤ ئةوةي بيربكةيتةوة
دةبيَتة بضيتة دةرةوةي سياسةت ،كة
سياسييةكان خ��ؤي��ان ل��ةم ج��وغ��زةدا
بسووإيَنةوة ئاسايية ،بةو مانايةي كة ئيَمة
بةوة راهاتووينء ضاوةإوانيمان نيية...
بةآلم طةر رؤذنامةنووسء رؤشنبيرانيَكيش
كة قسة لة سياسةت دةكةن ،هةمان مؤديَل
دووب��ارة بكةنةوة ،ئةوة ئاسايي نيية ،ئةو
سياسةتةي ئيَستا ميدياي كوردي بةرهةمي
دةهيَنيَت بةدةر لة ناوةإؤكة سياسييةكةي،

َ
ئسولةي
بةطشتيي شتيَكة هةر بةو تةرزةء
كة سياسييةكان خؤيان دايانإشتووة.
ئةركي رؤذنامةنووس ،ئةركيَكة لة ئةركي
نووسةرانةوة نزيكترة ،نةوةك لة ئةركي
سياسييةكانةوة ...رؤذنامةنووس دةبيَت
نووسةر بيَت ،هيض ضاري نيية جطة لةوةي
نووسةر بيَت ،هيض ضاري نيية جطة لةوةي
نووسةريَكي باشيش بيَت ،نووسةري باشيش
واتة ئاطاداري كاية طةورةكاني نووسينء
سةرضاوة ئيلهامبةخشةكاني نووسين بيَت،
ئاطاداري هونةرء سينةماء ئةدةبياتء كاية
فيكرييةكان بيَت ،بةو مانايةي كة لة هوشياريدا
رةنطبدةنةوة ،رؤذنامةنووس كةسيَكة كة
كايةي سياسييء كايةي رؤشنبيريي لة الي
ئةو زؤر بة زةقي بةيةكدادةدةن ،ئةو كةسيَك
نيية هةر بة ئةركي سازداني ضاوثيَكةوتنء
َ
هةلبذاردني ئةو بابةتانة هةستيَت كة ديَن بؤ
رؤذنامةكة ،كةسيَك نيية تةنيا كاري ئةوة
بيَت َ
هةلةبإي بكات ،مؤنتاج بكات ،كة شتيَكي
سياسيش رووي��دا ستوونيَك بنووسيَت،
كارمةندي رؤذنامة شتيَكةء رؤذنامةنووس
شتيَكي ت��رة ،هيَزي رؤذن��ام��ةن��ووس لة
نووسينداية ،لةبةر ئةوة هةر حيسابيَكي
قورس كة لةطةأل نووسيندا دةكريَت ،دةبيَت
لةطةأل رؤذنامةنووسيشدا بكريَت ...ئةو ئيشي
ئةوةية ثسثؤإي شتيَكي دياريكراو بيَت،
طةر ثسثؤإيش نةبوو بة رؤشنبيرييةكي
ئةنسكلؤثيدي بةرفراوان شويَني ئةو ثسثؤإ
نةبوونة بطريَتةوة.
بؤ من رؤذنامةنووسيَكي فرةإةهةند
خؤشةويستترة لة رؤذنامةنووسيَكي يةك
ب��وار ...بةآلم كة نة فرة رةهةنديي هةبوو

نة ثسثؤإي هةبوو ...يةك شت جيَطةي
َ
بةتاليية دةطريَتةوة ،ئةويش نووسيني
ئةم
ستووني سادةي سياسيية كة لة ريَطةيةوة
رؤذنامةنووس طةر لة دةزط��اي حيزبيدا
بيَت ئةو هةستةي تيَر دةبيَت كة وةزيفةي
خؤي بؤ حيزب جيَبةجيَكردووة ،طةر لة
دةزطاي ئازاديشدا بيَت ئةو هةستةي تيَر
دةبيَت ،كة واجبي خؤي بةرامبةر جةماوةر
جيَبةجيَكردووة ،بة بإواي من هةردوو ئةو
هةستةش درؤزنانةنء جؤريَك لة َ
دلنيايي
َ
دوودليية
َنيء ئةو
نادروست دةضةسثي َ
زانستيء مةعريفيء ئةخالقيية دةكوذن ،كة
رؤذنامةنووسء هةموو نووسةريَكء هةموو
مرؤظيَكيش ثيَويستي ثيَيةتي ،ئةوةي من
لةسةر خةتيَك دذي قسة دةكةم ،ئةو هةستة
درؤزنةي َ
دلنيايية ،ئةوةي شتيَكمان كردووة،
يان شتيَكمان نووسيوة كة ويذدانمان ئاسوودة
بكاتء ليَي بخةوينء بةسةر قةنةعاتةكانماندا
كـإ بكةوين ،ئةوةي من بةردةوام ليَي ترساوم
َ
ئةو َ
دوودلييةية
دلنيابوونء نةبووني ترسء
الي ميدياكاري ئيَمةء الي نووسةري ئيَمةش
بة طشتيي ،ئةوةي الي من زؤر ترسناكة
ئةوةية ،لة رووي ثراكتيكةوة بةشيَك بيت
لة سيستم ،بةآلم لة رووي ئةخالقييةوة
وا هةست بكةيت ل���ةدةرةوةي سيستمي،
ميَذووي كورد لة سةد َ
سالي راب��ردوودا
هاوكارييء هاوثةيماني نووسةراني خراثء
سياسيي خراث دروستيكردووة ،حيلفي
ئةم دووانة ترسناكترين حيلفي سةد َ
سالي
رابردووي ئيَمة بووة ،ئةم حيلفة تةنيا بةو
ماناية نيية ،كة نووسةر ثشتطيريي يةكيَك لة
دةسةآلتداراني كردبيَت ...نا ،من زؤر كيَشةم
لةطةأل ئةوةدا نيية كة رؤشنبيريَك لة ساتيَكي
دياريكراودا سياسييةك وةك فريادإةس
ببينيَت ،يان ببيَتة هاوإيَي ،طةرضي خؤم َ
دلم
بة هةموو سياسييةك لة دونيادا دةطيريَت،
سياسيي لة هةر جيَطةيةك بيَت ،من حةز
دةكةم لة ذووري ئةوديوبم ...بةآلم ليَرةدا
لةو هةستة شةخسييةوة قسة لةو حيلفةي
نيَوان ن��ووس��ةرانء سياسييةكان ناكةم،
َ
بةلكو بةو مانايةي هةر يةكةيان لة كايةي
َ
قوولي نويَكردنةوةيان
خؤياندا دذايةتييةكي
كردووةء بواري البةالبوونةوةء تيَفكريني
َ
راديكاليان ن��ةداوة ،ئةمإؤش كوردستان
تةنيا سياسييةكان نايبةن بةإيَوةَ ،
بةلكو
ميدياكاراني ئيَمة بة شيَوةي جؤراوجؤر
لةو بةإيَوةبردنةدا بةشدارن ...بةإيَوةبردن
الي من ئ��ةوة نيية ثؤستت لة حكومةتدا
هةبيَتَ ،
بةلكو ئةوةية شتةكان لة سيستميَكي
قالبيَكي نةطؤإء لة َ
داخراوء لة َ
دلنياييةكي
درؤزندا ديل بكةيت ،بةإيَوةبردن جياوازة لة
حوكمداريي ،بةإيوةبةر ثاسةواني سيستمي
ن��ةط��ؤإي شتةكانة ،دووب��ارةك��ةرةوةي
ئةوةية كة هةيةء نةبينيني ئةوةية كة دةبيَت
لةدايك بيَت ،بؤية ليَرةدا جاريَكي دي باس
لةو جياوازيية طةورةية دةكةم كة لة نيَوان
سيستمء دةسةآلتدا هةية؛ دةسةآلت وةك
زاراوة بؤ حاكمانء حوكمإانان بةكاري
َ
كؤمةلطة
دةهيَنين ،بؤ ئةوانةي حكومةتء
ركيَف دةكةن ،بةآلم سيستم لة دةسةآلت
طةورةترة ،دةسةآلت تةنيا بةشيَكي سيستمة،
كرؤكة بةهيَزةكةيةتي ،دةمامكة ديارء
دةم��وض��اوة دةركةوتووةكةيةتي ،بةآلم
سيستم خؤي ت��ةواوي ئةو نؤرمء َ
قالبء
ئاكارء تيَطةيشتنانةية كة دواجار وادةكةن
طةر دةسةآلتيش بطؤإين سيستم وةك
خؤي بميَنيَتةوةء دةسةآلتيَكي هاوشيَوةي
دةسةآلتي ثيَشوو دروستتببيَتةوة ،سيستم
شيَوازةكاني بيركردنةوةء ضوارضيَوة
ئةخالقييةكانء سنوورةكاني بيركردنةوةء
خ��ةي��األء ك��ؤي تةفسيرة رةمزييةكان،
ريَكدةخات ،ل�َي��رةدا شكاندني سيستمء
رةخنةطرتن لة سيستم زؤر قورسترة لة
رةخنةطرتن لة دةس��ةآلتء لة شكاندني
دةسةآلت ،بؤية دةشيَت تؤ دوذمني دةسةآلت
بيت ،ب��ةآلم دةره��ةق بة موقةدةسةكاني
سيستمء نةريَتةكاني زؤر موحافةزةتكار
بيت ،يان زؤر بيَئاطا دووبارةي بكةيتةوة،
رؤذنامةنووسي كورد زؤر جار نائاطا هةمان
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ثرؤذةكانى بودجةى تةواوكاريى ،ناكؤكن لةطةأل بودجةى ()2010دا

ضةندين ثرؤذةى دووبارة دةبريَنة ثةرلةمان
بةدواداضوونى :ضاوان عةلى

دةرخستةى تةواوكاريى ثةرةثيَدانى
ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان ،بة
تيَكةآلوييةكى زؤرةوة ثةسةندكراوة،
بةجؤريَك كة لة هةنديَك جيَطادا لةطةأل
ثرؤذةكانى بودجةى ( )2010ناكؤكةء
«ثرؤذةى دووبارةء نادادثةروةرييان»
تيَداية.
بةثيَى دةرخستةكة كة ()295ثرؤذةء
بإى ()237مليارء ()269مليؤن دينارة،
ثاريَزطاى هةوليَر ()106ث���رؤذة ،بة
بإى ()53مليارء ()300مليؤن دينارء
ثاريَزطاى سليَمانى ()85ثرؤذة ،بة بإى
()75مليارء ()949مليؤن دينارء طةرميان
()39ثرؤذة ،بة بإى ()21مليارء ()332
مليؤن دينارء ثاريَزطاى دهؤك ()65
ثرؤذة ،بإى ()86مليارو ()688مليؤن
ديناريان بؤ دانراوة.
دروستكردنى خانوو بؤ كةسوكارى
دةرخستةى
بةثيَى
ئةنفالكراوان،
تةواوكاريى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكان
َ
سالى ( ،)2010بإى ()59مليارء
بؤ
()250مليؤن دينارى بؤ ثيَشنيازكراوة،
لة ب��ةرام��ب��ةردا لة ليستى بودجةى
ثةسةندكراوى ( )2010كة تايبةتة بة
وةزارةتى شةهيدانء ئةنفال)1200( ،
خانووةء هةر يةك لة ثاريَزطاكانى
هةوليَرء دهؤكء سليَمانى ()600خانووى
بؤ دةستنيشانكراوةء طوذمةى ()64
مليارء ()8مليؤن بؤ هةرسآ ثاريَزطاكة
تةرخانكراوة ،ئةم تي َ
َكةلييةش ،بة بإواى
ك��اردؤ محةمةد ،كاريطةريى بةسةر
ثةسةندكردنى بودجةكةوة دةبيَت،
ضونكة لةطةأل ثرؤذةى ثةسةندكراوى
ب���ودج���ةى()2010دا ناكؤكةء جؤرة
تيَكةآلوييةكى دروستكردووة.
ئ��ةو ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارة ،ه��ؤك��ارى
ئ��ةو تيَكةآلوييةشى ط��ةإان��دةوة بؤ
كةموكووإيى لة كارةكانى وةزارةتى
ثالنداناندا.
ب��ة وت��ةى ئةندامةكةى ليذنةى
داراي���ى ،ثيَويست ب��وو بودجةكةء
بإى تةرخانكردنى بؤ ثاريَزطاكانء
َ
س���ال���ى( )2010ل��ة ث��ةرل��ةم��ان
ب��ؤ
ثةسةندبكرايةء ئينجا ث��رؤذةك��ان
دةستنيشان بكراناية ،بةآلم وةزارةتى
ثالندانان ،داواي���ان لة ثاريَزطاكان
كردووة ،ضى ثرؤذةيان هةية بينيَرنء

بةناتةواويى بودجةى تةواوكاريى دةن َيردر َيتة ثةرلةمان
ئةوانيش ث���رؤذةى ثيَشنيازكراوء
تةواونةكراو هةموويان تي َ
َكةلكردووةء
ناردوويانةء هيض ريَكخستنيَكى تيَدا
نيية.
بةهؤى ئةو تيَكةآلوييةوة ،ثرؤذةكان
دووبارةيان تيَدايةء بةمةش دووجار
ثارةيان بؤ تةرخانكراوة ،جاريَك لة
بودجةى()2010ء جاريَك لة بودجةى
دةرخستةى تةواوكاريى ثةرةثيَدانى
ثاريَزطاكان بؤ َ
سالى(.)2010
ل��ةو ك��ةم��وك��ووإي��ي��ان��ةى ك��ة لة
دةرخستةكةدا هاتوون ،لة ضوارضيَوةى
ثرؤذةكانى ثاريَزطاى هةوليَردا ،بإى
()350مليؤن دينار تةرخانكراوة بؤ ()20
ثرؤذةى جؤراوجؤر ،كة نازانريَت ئةو
ثرؤذانة ضينء كةىء لةكوآ دةكريَن ،لة
ثرؤذةكانى سليَمانيشدا ،باس لة كإينى
كةلوثةلى خويَندنطاكانى سليَمانى كراوة
كة ()2مليارء ()400مليؤن ديناريان بؤ
تةرخانكراوةء دياريى نةكراوة كام
كةلوثةلء كام خويَندنطا.
هةروةها باس لة ضةندين ثرؤذة
دةكريَت كة بؤ كةرتى تايبةت ئةنجام

دةدريَ��ن ،لةوانة ث��رؤذةى ئاو+ريَطاء
ئاوةإؤ +كارةباى ثرؤذةى نيشتةجيَى
بنارى طؤيذةء ناوةوةء دةرةوةى طرين
ستىء دية ستىء لوبنان ستى كة ئةمانة
كةرتى تايبةتنء ئةركى كؤمثانياكاننء
بة مليارةها ديناريان بؤ تةرخانكراوة.
َ
ضةمضةمالدا،
لة ثرؤذةكانى قةزاى
ثيَداويستييةكانى كؤليَذى ثةروةردةى
بنةإةتيى ضةمضةماأل ك��ة ()389
مليؤنى بؤ دابينكراوةء نازانريَت
ثيَداويستييةكان ضين ،هةروةك ()3جار
باس لة راكيَشانى تؤإى ئاو كراوة بؤ ئةو
ناوضةية ،يةكةمجار بإى ()142مليؤنء
دووةمجار ()65مليؤنء سيَيةمجار ()54
مليؤن دينارى بؤ تةرخانكراوة.
لة ثرؤذةكانى ثاريَزطاى دهؤكدا،
باس لة ضاككردنى ريَطةى دووسايدى
زاويتة كراوةء بإى ()3مليار دينارى
بؤ دان��راوة كة ريَطاكة تةواوبووةء
دروستكراوة ،بإى ()1مليارء ()892
مليؤن دينار دان��راوة بؤ ثيَداويستى
بةشى رؤشنبيرييء راطةياندن بؤ
ماوةى يةك ساألء دابينكردنى كةلوثةلى

نرخي نةوت ،كورتهيَناني
بودجة ضارةسةر دةكات
هاوإي فايةق
َ

بةرزبوونةوةي نرخي نةوت ،كورتهيَناني
بودجةي عيَراق ثإدةكاتةوة ،كة زياتر لة ()14
تريليؤن دينارة ،ثيَشبيني دةكريَت نرخي نةوت
بةرزبوونةوةي زياتريش بة خؤوة ببينيَت.
ريَكخراوي ئؤثيك ،كة عيَراقيش يةكيَكة
لة ئةندامةكاني ،بةرزبوونةوةي نرخي (يةك
بةرميل) نةوتي بؤ ( )91.27دؤالر راطةياند ،لة
كاتيَكدا حكومةتي عيَراق نرخي (يةك بةرميل)
نةوتي بة ( )73دؤالر لة ثرؤذةياساي بودجةي
طشتيي ()2011دا جيَطير كردووة.
زياتر لة مانطيَكة ئةنجومةني وةزيراني عيَراق
ثرؤذةياساي بودجةي طشتيي عيَراقي بؤ َ
سالي
( )2011ثةسةند كردووةو ئاراستةي ئةنجومةني
نويَنةراني عيَراقي كردووة بؤ ثةسةندكردني،
بةثيَي ئةو ثرؤذةياسايةش بودجةي عيَراق ()78
تريليؤنء ( )705مليارو ( )237مليؤن دينارةو
نرخي (يةك بةرميل) نةوتيش بة ( )73دؤالر
جيَطير كراوة ،لةطةأل هةناردةكردني ( )2مليؤنء
( )250هةزار بةرميل لة رؤذيَكداء نرخي يةك
َ
خةمليَنراوة.
دؤالريش بة ( )1170دينار
د.بايةزيد حةسةن ،ئةندامي ئةنجومةني
نويَنةراني عيَراق بة رؤذنامةي راطةياند:
«زيادبووني نرخي نةوت كاريطةريي ئةوتؤ
لةسةر ياساي بودجة دروست ناكات ،ضونكة
( )14تريليؤن دينار وةك كورتهيَنانى بودجة
دان��راوة ،لةطةأل فرؤشتني ( )2مليؤنء ()250

هةزار بةرميل لة رؤذيَكدا.
بؤية رةنطة عيَراق نةتوانيَت ئةو ريَذةية لة
نةوت بفرؤشيَت .بة بةراورد بة َ
سالي رابردوو
كة بة تيَكإا رؤذانة عيَراق ( )1مليؤنء ()920
هةزار بةرميل نةوتي فرؤشتووة».
پيشتريش وهزي����ري ن��هوت��ي ع �َي��راق
عهبدولكهريم لعيبي ،رايطةياندبوو؛ «كه
ههناردهي نهوتي عيَراق لة كؤتايي َ
سالي ()2011
دهگاته ( )30مليؤن بهرميل لة رؤذيَكدا».
بة طويَرةي راطةياندني وهزارهت��ي نةوتي
عيَراقيش له مانگي تشريني دووهمي ئه َ
مسالدا
( )57مليؤنو ( )300ههزار بهرميل نهوتي خاوي
ي دهرهوه كردووهو داهاتهكهشي ()4
ههنارده 
مليارء ( )618مليؤن دؤالر ب��ووه ،ئهوهش
به تيَـكـإاي نـرخي ( )80.59دؤالر بؤ (يهك
بهرميل)ء ئةو زيادبوونةش بووةت ة هؤي
ي داهاتي عيَراقو كهمكردنهوهي
زيادبوون 
كورتهيَناني بودجهي گشتيي بؤ َ
سالي ()2011
بي پهنابردنه بهر بانكي نيوده َ
ولهتي ،يان
به َ
قهرزكردن له وآلتان.
ه��ةر ل��ةوب��ارةي��ةوة د.بايةزيد حةسةن،
ئاماذةي بةوة كرد« :لة َ
حالةتي زيادبووني
ريَذةي ناردنة دةرةوةي نةوتء زيادبووني
ثي ثإدةكريَتةوة.
داهات ،كورتهيَناني بودجةي َ
َ
ساليَكدا
ه��ةروةك لة مانطي ()6ي هةموو
َ
كؤمةليَك
بودجةي تةواوكاريي دادةنريَتء
ثرؤذة بةثيَي زيادةي بودجة دةخريَتة سةر
ثرؤذةكاني عيَراق».

قوتابخانةكان ،بإى ()1مليارء ()450
مليؤن ديناريان بؤ داناوة ،كة ئةمةش
ديارينةكراوة ،ضؤن سةرف دةكريَت.
ئةمة جطة ل��ةوةى كة ه��ةروةك
ض��ؤن لة ب��ودج��ةى()2010دا هةست
بةو نادادثةروةريية كراوة كة لةنيَوان
شويَنةكاندا دةكريَت ،لة دةرخستةى
تةواوكاريى ثةرةثيَدانى ثاريَزطاكانيشدا
بؤ ئةمساأل ،دةبينين كة ذم��ارةى
ثرؤذةكانى هةوليَر كة ()106ثرؤذةيةء
بإى ()53مليارء ()300مليؤن دينارى بؤ
تةرخانكراوة ،بةآلم طوندة ئاوةدانةكانى
سنوورى ئةو ثاريَزطاية كة ()196
طوندنء بةسةر ()9قةزادا دابةش بوونء
ذمارةى دانيشتووانيان ()339هةزارء
()960خيَزانن ،تةنيا ()19ث��رؤذةي��ان
بؤ دةكريَت ،كة بة وتةى شارةزايانى
ئابووريىء سياسيى ،ئةمةش لةطةأل
الي��ةن��ى ئ��اب��ووري��ىء طةشةثيَدانى
سةرتاسةريى يةكناطريَتةوةء وادةكات
كؤضى طوندنشين ب���ةردةوام بيَت،
ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة ديراسةيةكى
دابةشكردنى جوطرافى ورد نةكراوة.

(يةك مليؤن)
طةشتيار لة سؤران
ئةحمةد بالَةكى

بةثيَى ئاماريَكى بةإيَوةبةريَتى طةشتوطوزارى سؤران تةنيا لة
ماوةى َ
سالى ()2010دا زياتر لة (يةك مليؤن) طةشتيار رووى لة
هاوينةهةوارةكانى سنوورى قةزاى سؤرانء دةورووبةرى كردووة.
بورهان مستةفا ،بةإيَوةبةرى طةشتوطوزارى سؤران بة رؤذنامةى
راطةياند« :طةشتيار ئةو كةسةية كة ماوةى ( )24كاتذميَر لة شويَنة
طةشتيارييةكان بميَنيَتةوة ،ئةو طةشتيارانةش كة ماوةى ( )24كاتذميَر
لة هاوينةهةوارةكانى سنوورى سؤران ماونةتةوة ،نزيكةى ( )30هةزار
طةشتيار بوون ،جطة لةمةش ( )200هةزار طةشتيار هةر لةو ماوةيةدا
لة مةرزى حاجى ئؤمةرانةوة هاتوونةتة هةريَمى كوردستان ،بة كؤى
طشتيش (يةك مليؤن) طةشتيار رووى لة قةزاى سؤران كردووة».
بةإيَوةبةرى طةشتوطوزارى سؤران ئاماذةى بةوةشكرد؛ ئةو
طةشتيارانةى كة روويان لةو ناوضانة كردووة بة هؤى نةبوونى
شويَنى حةوانةوةوة زؤربةيان طةإاونةتةوة بؤ شارةكانى خؤيان،
بة تايبةت عةرةبةكان لةبةر نةبوونى شويَنى حةوانةوة طةإاونةتةوة
شةقآلوة ،يان هةوليَر.
بورهان مستةفا ،وتيشى« :لة اليةن كةرتى تايبةتةوة ضةندين ئوتيَل
لةم سنوورة لة بوارى جيَبةجيَكردندان ،ئيَستا دوو ئوتيَل ()%40ى
كارةكانيان تةواو بووةء دووانى تريش فةرمانى دروستكردنيان بؤ
دةرضووة.
ناوبراو راشيطةياند« :ريَذةى طةشتياران لة ()2010دا بة بةراورد
بة َ
سالى ( )2009زؤر زياديكردووة ،بةآلم زؤريَك لة هاوينةهةوارةكان
ثى نةدراوة.
طرنطييان
َويست
ي
ث
وةك
خؤياننء
وةك
َ
هاوينةهةوارةكانى سنوورى س��ؤران لة ئيَستادا بريتين لة
هاوينةهةوارى بيَخاأل ،جونديان ،طةلى عةلى بةط ،هاوينةهةوارةكانى
طةلى ئاكؤيانء َ
دؤلى مةلةكان ،ضةند هاوينةهةواريَكى تريش لة
هةريةك لة قةزاى ضؤمانء رةواندزء ميَرطةسؤر هةن.

15
طرفتـي دابةشكردني
مووضــــة

دابةشكردني
لةكاتي
م��ووض��ةي ضينء تؤَيذة
َ
قةرةبالغيء
جياجياكان
َ
ث��ال��ةث��ةس��ت��ؤ ب����ةردةم
فةرمانطةكان دةطرَيتةوةء
شةثؤلي دةنطي ناإةزايي
بةرامبةر دامودةزطاكاني
بةرزدةبَيتةوة،
حكومةت
بةوةي كة:
يةكةم :بؤ وةرطرتني
هاشم غةمطين
مووضة لة ناوضةيةكةوة بؤ
ناوضةيةكي ديكة هاتووةء
مةسرةفء زةحمةتي زؤري بينيوةو فرياي
وةرطرتني نةكةوتووةء ماوةتةوة.
دووةم :مانطانة لة كاتي خؤيدا وةريناطرَيتء
سي مانط ،يان شةش مانط جارَيك ثَيي
َ
دةدرَيت.
سَييةم :بؤ ثَيداني مووضةكانيان كارمةندان
َ
َ
قةرةبالغيء
كؤنترؤلي ئةو
نةياتوانيوة
رةوشة بكةن ،بؤية ناإةزاييء خؤثيشانداني
لَيكةوتووةتةوة.
ض����وارةم :ه��ةر كةسَيك ديمةني ئةو
َ
قةرةبالغيية ببينَيت ،الي واية ئةم هةرَيمة
سةرةتاي دةستثَيكردني حكومإانييةتي.
ن��ازان��رَي��ت ك��ورد م��اوةي ن��ؤزدة َ
سالة
َ
خؤماليي
خاوةني حكومةتء ثةرلةماني
خؤيةتيء خاوةني وةزارةتَيكي طرنطة بة ناوي
وةزارةت��ي دارايي ،بةآلم تائَيستا نةيتوانيوة
بة سوود وةرطرتن لة تةكنؤلؤذياي سةردةم
بة شَيوةيةكي رَيكوثَيك مووضةي ضينء
تؤَيذةكان دابةش بكات.
بة راستي بؤ بةساآلضوويةك ،كةمئةندامَيك
سةختء زةحمةتة بتوانَيت بةرطةى ئةوة
بطرَيت ،بؤ وةرطرتني مووضةيةك ()5_4
سةعات لةبةر طإةء طةرماي هاوينء سةرماو
َ
ضاوةإي بكات ،بؤشي هةية لة
سؤلةي زستان
َ
َ
كاتي ئةو َ
قةرةبالغييةدا دووضاري
ثالةثةستؤو
ئازاري جةستةء طيانلةدةستدان ببَيتةوة.
بؤ ضارةسةركردني ئةم طرفتة ،ثَيويستة
وةزارةتي دارايي بؤ دابةشكردني مووضةي
فةرمانبةرانء ضينء تؤَيذةكاني تر ،سوود
لة تةكنةلؤذياء زانستي خَيراي س��ةردةم
وةربطرَيت ،بة تايبةت سيستمي تؤإي كارتي
بانكيي ،لة ئَيستاشدا ثةيوةنديي حكومةتي
هةرَيم بة وآلتاني جيهانةوة ثتةو بووةو زةمينة
بؤ ثيادةكردنء سةركةوتني ئةم سيستمة
َ
كونسلطةرييء
رةخساوةو ضةندين وآلت
نووسينطةيان ل��ة ك��وردس��ت��ان��دا هةيةء
َ
لةطةلدا
دةتوانرَيت لةم بارةيةوة طفتوطؤيان
بكرَيت ،بؤ بةرجةستةكردني ئةم سيستمة لة
كوردستان ئامادةكارييء كارئاسانييان بؤ
بكرَيت ،بؤ ئةوةي هةر مووضةخؤرَيك كارتء
ذمارةي حسابي بانكيي خؤي هةبَيت ،مانطانة
لةكاتي خؤيدا مووضةكانيان بؤ بخرَيتة سةر
كارتةكانيان.
َ
هةلبةتة بؤ ثةيإةوكردنء سةركةوتني ئةم
َ
قةرةبالغيي،
كارةو دروستنةبووني ناإةزاييء
دةبَيت وةزارةتي دارايي وَيستطةي ئامَيرةكاني
ثارة راكَيشان فراوان بكاتء لةو شوَينانةي
كة ثَيويستن جَيطيريان بكات ،لةطةأل ئةوةشدا
بنكةيان بؤ ثَيداني رَينماييء طوَيطرتن لة
داواكارييء ضارةسةركردني هةبووني هةر
طرفتَيك كة فةرمانبةرانء مووضةخؤران لةو
بارةيةوة هةيان بَيت ،وةك لة ميدياكاندا
خوَيندوومةتةوةء بينيومةء باس دةكرَيت،
رَي��ذةي��ةك��ي زؤر ل��ة ف��ةرم��ان��ب��ةران لةنَيو
بي كارنء مانطانةش مووضةيان
دامودةزطاكاندا َ
ثي دةدرَيتَ ،
دلنيام هةنووكة زؤرَيك لةوانة لةو
َ
دؤخة بَيزارن ،بؤية دةكرَيت وةزارةتي دارايي
بؤ ئةم مةبةستة سوود لة تواناي ئةو كةسانة
وةربطرَيتء خوولي راهَينانيان بؤ بكرَيتةوةو
دواي ثَيطةياندنيانء ثةيداكردني شارةزاييء
زانياريي ،ئةركي راثةإاندن ء راييكردني ئةم
ثي بسثَيردرَيت.
كارةيان َ
ه��ةروةه��ا داب��ةش��ك��ردن��ي م��ووض��ة بةم
ضةشنةء لة رَي��ي ت��ؤإي كارتي بانكيي،
وةرطرتنةوةي قةرزء ثَيشينةي خانووبةرةو
سندووقي نيشتةجَيبوونء ثرؤسةي زةواجء
ثةيإةوكردني َ
دلنيايي تةندروستي بؤ حكومةت
زياتر خَيراو ئاسانء بةرجةستة دةكات ،بةوةي
دةتوانرَيت مانطانة بة شَيوةيةكي راستةوخؤ
لي ببإدرَيت.
بإي ثارةي دياريكراويان َ
لةاليةكي تر كارمةندانء ذمَيريارانيش لة
ثَيشبينيء َ
دلةإاوكَيي ئةوة قوتار دةبن لة كاتي
ضوونيان بؤ بانكةكان بؤ وةرطرتني مووضةي
فةرمانبةران ،لة هاتنةوةياندا لة رَيطة دووضارى
رووبةإووي باندي دزييء جةردةيي ببنةوة.
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ئــابــووري

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11

nawxo.rozhnama@yahoo.com

ك َيشة ثةروةردةييةكانى ث َينجو َين ،ضارةسةر نةكراون
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ئامارةكانى دةستةى وةبةرهيَنان ئاشكراى دةكةن
كة ئاستى وةبةرهيَنان لةسليَمانى لة َ
سالى ()2010دا،
َ
لةسالى
نةيتوانيوة نزيكبيَتةوة لةئاستى ئةو وةبةرهيَنانةى
()2008دا كة لةهةمان ثاريَزطا كراوة ،ئةمة جطةلةوةى
كة ئاستى وةبةرهيَنان لةسليَمانى ،دوو َ
سالة لةدواى
هةوليَريشةوةية.
بةثيَى ئامارةكانى دةستةى وةبةرهيَنان كة كؤثييةكى
َ
لةسالى ()2010دا ئاستى
دةست رؤذنامة كةوتووة،
وةبةرهيَنان لةثاريَزطاى هةوليَر)2( ،مليارء ()318مليؤنء
()595هةزار دؤالر بووة ،لةبةرامبةردا ئاستى وةبةرهيَنان
لةثاريَزطاى سليَمانى)1( ،مليارء ()616مليؤنء ()821هةزار
دؤالربووةء ئاستى وةبةرهيَنان لة دهؤكيش)760( ،مليؤنء
()233هةزار دؤالر بووة.
لةثيَشتريشداَ ،
سالى ( )2006سليَمانى بةبإى ()438
مليؤن دؤالر وةبةرهيَنانى تيَداكراوةَ ،
سالى ( )2007ئةم
ثارةية طةيشتووةتة ()1مليارء ()19مليؤن دؤالرء َ
سالى
()2008يش لة بةرزترين ئاستيدا وةبةرهيَنان لةسليَمانى،
طةيشتووةتة ()2مليارء ()88مليؤن دؤالر ،بةم ريَذةيةش بة
()944مليؤنء ()612هةزار دؤالر ثيَش هةوليَر كةوتووة،
بةآلم لة َ
سالى ()2009دا ،ئاستى وةبةرهيَنان لة سليَمانى،
دابةزيوة بؤ ()967مليؤن دؤالرء هةوليَر بة ()1مليارء
()795مليؤنء ()944هةزار دؤالر ،ثيَش سليَمانى داوةتةوة.

بؤ وةرطرتنى بؤضوونيان لةسةر هؤكارةكانى
دابةزينى ئاستى وةبةرهيَنان لة سليَمانى لـــةدواى
َ
ســالـــى ()2008ةوة ،رؤذنامة ثةيوةنديى كرد بة
بةإيَوةبةرى طشتيى وةربةرهيَنانى سليَمانى ،ئةوانيش
جةختيان لةوةكردةوة كة لةم هةفتةيةدا ،كؤنطرةيةكى
َ
كةنالةكانى راطةياندن دةكةنء وةآلمى
رؤذنامةوانى بؤ
ئةو ثرسيارانة دةدةن��ةوة ،بةآلم لةروونكردنةوةيةكى
ثيَشترياندا ،ئاماذةيان بةوةكردبوو كة «كابينةى شةشةم،
كار بؤ سةرتاسةرى هةريَمى كوردستان دةكاتء هةرطيز
جياوازيى نةكردووة لةنيَوان ثاريَزطايةكء ثاريَزطايةكى
تردا».
ل��ةالي��ةك��ى ت����رةوة ،ب��ةه��ؤى ب��وون��ى طرفتى
َ
لةسالى()2010دا زؤرترين وةبةرهيَنان
نيشتةجيَبوونةوة،
لةبوارى نيشتةجيَبووندا كراوة كة سةرمايةكةى ()2مليارء
()12مليؤن دؤالرة ،دواتريش لة سيَكتةرى ثيشةسازيدا
بةسةرمايةى ()1مليارء ()354مليؤن دؤالر وةبةرهيَنان
كراوةء لة ريزبةندى سيَيةميشدا لةسيَكتةري بازرطانيدا
بةسةرمايةي ()948مليؤن دؤالر ،وةبةرهيَنان كراوة.
ئيَستا لةهةريَمى كوردستان ،جطة لة وةبةرهيَنةرى
َ
خؤمالى ،ذمارةيةكى زؤريش كؤمثانياى بيانى وةبةرهيَنان
دةكةن ،لةثيَش هةمووشيانةوة وةبةرهيَنةرة توركةكانء
بةريتانييةكاننء بةثيَي ئامارةكانيش)11( ،هةزارء ()469
كؤمثانيا سةرمايةي خؤيان لة هةريَمى كوردستان
خستووةتةطةإ.
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بودجةى ئةمسالَى هةريَمى كوردستانء مةترسييةكى طةورة
ثيَش ئةوةى
ب�����ودج�����ةى
ئ���ةم���س� َ
��ال���ى
ه����ةرَي����م����ى
ك��وردس��ت��ان
ب���ض���يَ���ت���ة
ث��ةرل��ةم��انء
ط��ف��ت��وط��ؤى
لةسةر بكريَت،
ب��ةث�َي��وي��س��ت��م
عةلى حةمةسالَح
زان��������ى ك��ة
مة تر سيية كا نى
بةشيَكى طرنط لة ن��اوةإؤك��ى ئةم
ب��ودج��ةي��ة ب��خ��ةم��ةإوو ،بةهيواى
ئةوةى كة ثةرلةمانتارانى كوردستان
لة ضةند ئاماذةيةكى مةترسيدار
ئاطاداربكةمةوة.
َ
َ
لةمسالدا هةإةشة
خاليَكى ديكة كة
ل��ة ب��ودج��ةى ك��وردس��ت��ان دةك���ات،
مةترسيى بإينى نيوةى بةشة بودجةى
كوردستانة لةاليةن حكومةتى ناوةندو
بيَدةنطىء بيَخةمى دةسةآلتى سياسيى
كوردستانة لةسةر ئ��ةو مةترسيية
طةورةية.
حكومةتى هةريَمى كوردستان بؤ
َ
س��ال��ى( ،)2011داواى لة حكومةتى
ناوةندى كردووة كة ثشكى هةريَمى
كوردستان بؤ ئةمساأل ()15ترليؤنء
()298مليار دينارو ()989مليؤن دينار
بيَت ،ب��ةآلم حكومةتى ناوةندى بةم
داواك��اري��ي��ة رازى ن��ةب��ووةو ثشكى
هةريَمى كوردستانى بة ()10ترليؤنء
()777مليارو ()894مليؤن دينار داناوة.
ئةوةى جيَطةى سةرنجة ،حكومةتى
هةريَمى ك��وردس��ت��ان ب��ؤ بودجةى
بةكاربردن ،ثارةيةكى زؤرى داناوةو
بؤ بودجةى وةبةرهيَنان ثارةيةكى
كةمى دان��اوة ،حكومةتى ناوةنديش
وةك ئةوةى كة ئةم سياسةتة داراييةى
َ
بةهةلة
حكومةتى هةريَمى كوردستان
بزانيَت ،بودجةى بةكاربردنى هةريَمى
كوردستانى ك��ةم��ك��ردووةت��ةوةو لة
بةرامبةردا بودجةى وةبةرهيَنانى
زي����ادك����ردووةء ب��ةخ��س��ت��ن��ةإووى
بــــودجـــةى
وردةكارييةكانى
()2011ى هةريَمى كوردستان ،ئةوةمان
بؤ دةردةكةويَت كة ئةستةمة حكومةتى
هةريَمى كوردستان بتوانيَت ئةو ثارةيةى
بؤ بودجةى وةبةرهيَنان(ثرؤذةكان)
دانراوة ،خةرجى بكات ،ضؤن؟
حكومةتى هةريَمى كوردستان،بؤ مووضةخؤران ،داواى ()5ترليؤنء
()586مليار دينارى ك��ردووة ،بةآلم
حكومةتى ناوةند بة ()4ترليؤنء ()621

مليار دينار رازى بووة.
حكومةتى هةريَمى كوردستان ،بؤشمةكء خزمةتطوزاريىء ضاككردنةوة،
داواى ترليؤنيَكء ()966مليارو ()800
مليؤن دينارى ك��ردووةو حكومةتى
ناوةندى بؤ ()815مليارو ()8مليؤن
دينار كةميكردووةتةوة ،دةبيَت ئةو
خزمةتطوزاريىء ضاككردنةوانة ضين
كة دوو هيَندةى سةرجةم ثرؤذةكانى
َ
سالى راب���ردووى هةموو هةريَمى
كوردستان ثارةيان ثيَويست بيَت؟
حكومةتى هةريَمى كوردستان،داواى ()450مليار دينارى كردووة بؤ
باربوو (اعانات) ،بةآلم حكومةتى ناوةند
بؤ ( )254مليار دينار كةميكردووةتةوة.
ئةوةى جيَطاى سةرنجة ،حكومةتىهةريَم داواى ()933مليارء ()650مليؤن
دينارى ك��ردووة بؤ بةخشين(المنح)،
ئايا دةبيَت ئةم بةخشينانة بؤ كآ بن
كة ئةوةندة ثارةيان ثيَويست بيَت،
بةآلم حكومةتى ناوةندى بةم ثارةية
رازى نةبووةو كةميكردووةتةوة بؤ
()166مليار دينار ،ئةطةر حكومةتى
هةريَم داينابيَت ()933مليار دينار بداتة
بةخشينء حكومةتى ناوةنديش ()767
لى كةمكردبيَتةوة ،دةبيَت
مليار دينارى َ
ئةو ثارةيةى حكومةتى ناوةند ليَى
كةمكردووةتةوةو حكومةتي هةريَميش
داينابوو كة بيداتة بةخشين ،بةضى ثإى
بكاتةوة.
حكومةتى هةريَم ،داواى ()550مليار دينارى ك��ردووة بؤ هاوكاريى
كؤمةآليةتىء حكومةتى ناوةند بؤ
()243مليار دينار كةميكردووةتةوة.
حكومةتى هةريَم ،داواى ()528مليار دينارى ك��ردووة بؤ خةرجيى
ديكةء حكومةتى ناوةنديش بؤ ()331
مليار دينار كةميكردووةتةوة.
حكومةتى هةريَم ،داواى ()750مليار دينارى كردووة بؤ مةوجوداتى
نادارايىء حكومةتى ناوةنديش بؤ ()83
مليار دينار كةمى كردووةتةوة.
ئةطةر بةطشتيى بإوانين ،حكومةتى
هةريَم داواى ()10ترليؤنء ()766
مليار دينارى داواكردووة بؤ بودجةى
بةكاربردنء حكومةتى ناوةنديش بة
()6ترليؤنء ()515مليار دينار رازى
بووة ،ثرسيارةكة لةوةداية ،تةواوى
ئةو ثارةيةى حكومةتى هةريَم بودجةى
بةكاربردن داوايكردووة)4( ،ترليؤنء
()215مليار دينارى كةمترة لةوةى كة
حكومةتى ناوةندى بؤى تةرخانكردووة،
ئايا ضؤن ئةو ()4ترليؤن دينارة ثإ
دةكاتةوة كة حكومةتى ناوةند ليَى

دةستكارى بكات ،ثارةى ثرؤذةكانى
كوردستان كةم بكاتةوةء ثاشانيش
ضاوديَرييةكى دروست بكريَت بؤ ئةوةى
بزانريَت ،ئايا بودجةكة بةطشتيىء
ب��ودج��ةى وةب��ةره �َي��ن��ان ت��وان��راوة
خةرجبكريَت ،يان بةالى كةمةوة بزانين،
ضؤن خةرج دةكريَت؟

داهاتى هةر َيمء مةترسى

ئةطةرى ئةوة هةية %46.5ى بودجة ببإدر َيت
بإيوة؟ بؤ ثإكردنةوةى ئةو ثارةية،
مةترسيى ئةوة دةكريَت لة بودجةى
ثرؤذةكان كةم بكريَتةوة ،وةك ئةوةى
حكومةتى هةريَم ساآلنى ثيَشووتر
كردوويةتىء ثارةى ثرؤذةكانى وةك
خؤى خةرج نةكردووة.
بةثيَضةوانةى سةرجةم ثرؤذةكانىبةكاربردنةوة ،ئةو ثارةيةى حكومةتى
هةريَم بؤ ثرؤذةكان داواي��ك��ردووة،
حكومةتى ن��اوةن��دى وةك خؤى

رةزامةنديى لةسةر داوة ،كة ()4ترليؤنء
()262مليار دينارو ()311مليؤن دينارة.
ئ��ةوةى طرنطة ...ثةرلةمانتارانى
كوردستان ،وردببنةوةو بةراورديَك
لةنيَوان ئةو بودجةيةى كوردستاندا
بكةن كة حكومةتى ناوةند بؤ هةريَمى
كوردستانى داإش��ت��ووة ،لةطةأل ئةو
ثرؤذة بودجةيةى َ
سالى ()2011دا كة
حكومةتى هةريَم رةوانةى ثةرلةمانى
دةك���اتء دةي��ةويَ��ت بةشيَوةيةك

حكومةتى ناوةندى عيَراق ،داهاتى
هةريَمى كوردستانى بؤ َ
سالى ()2011
بة ()5ترليؤنء ()495مليار دينارو
()843مليؤن دينار تةخمين كردووة ،كة
ثشكى سةرةكى ئةم داهاتةشى بؤ نةوت
داناوة كة داهاتى نةوتى كوردستان بؤ
ئةمساأل بة ()5ترليؤنء ()12مليارء
()347مليؤن دينار داناوة ،داهاتى باجى
هةريَمى كوردستانيشى بة ()412مليارء
()679مليؤن دينار داناوة.
ئ��ةوةى جيَطاى مةترسيية ،ئةطةر
حكومةتى ه��ةريَ��م ب��ت��وان�َي��ت ئةو
ب��إةن��ةوت��ةش دابين بكات ،كؤتايى
بة طرفتةكة نايةت ،ضونكة تا ئيَستا
حكومةتى ناوةندى عيَراقى ،دانى بة
طريَبةستة نةوتييةكانى كوردستاندا
ن��ةن��اوة ،ئ��ةط��ةر ه��ات��وو حكومةتى
عيَراق دان بةطريَبةستة نةوتييةكانى
كوردستاندا نةنيَت ،ئةوا ئامادةش نيية
ثارةى كؤمثانياكانى دةرهيَنانى نةوت
بدات ،كؤمثانياكانى دةرهيَنانى نةوتيش،
كاتيَك نةوتى هةريَمى كوردستان
هةناردةى دةرةوة دةكريَت ،داواى
قازانجى خؤيان دةكةن.
َ
حالةت هةية بة روودانيان
دوو
زي��ان�َي��ك��ى ط���ةورة ب��ة ك��وردس��ت��ان
دةكةويَت ،يةكةميان :ئةوةى ئيَستاية،
حكومةتى ه��ةرَي��مَ ،
دةل �َي��ت« ،ئةطةر
حكومةتى ناوةند ،دان بة طريَبةستة
نةوتييةكانى كوردستاندا نةنيَتء ثارةى
كؤمثانياكانى دةرهيَنانى نةوت نةدات،
ئةوا نةوتى كوردستان هةناردة ناكةم،
حكومةتى ناوةنديش تا ئيَستا ،ئامادة
نيية كة دان بةو طريَبةستة نةوتييانةدا
بنيَتء ثارةى كؤمثانياكانى دةرهيَنانى
نةوتيش بدات ،ليَرةدا حكومةتى ناوةند
()5ترليؤنء ()12مليار دينار لة بودجةى
كوردستان دةب��إَي��ت ،كة ()%46.5ى
بودجةى طشتيى كوردستان دةكات.
ئ��ةط��ةرى دووةم��ي��ش :ئ��ةوةي��ة كة
حكومةتى هةريَم نةوتةكة رةوان��ة
بكاتء لة بودجةى طشتيى كوردستان
ثارةى كؤمثانياكانى دةرهيَنانى نةوت
بدات ،لةو كاتةشدا َ
خةلكى كوردستان،
زيانى طةورة دةكات.

بـةدواداضوون

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11
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راثؤرتى ثةرلةمانتاران لةبارةى دةربةنديخانةوة :حكومةت ،خةلَكى

دةربةنديخانى لة ثيسيى ئاوى خواردنةوة دلَنيا نةكردووةتةوة
رؤذنامة

ذمارةيةك ثةرلةمانتار لة راثؤرتَيكى
مةيدانيدا ،ضةندين كَيشةو كةموكووإيى
شارى دةربةنديخانيان ئاشكرا كردووة.
دواى ئ���ةوةى ل��ة ()2010/11/24دا،
بةشَيوةيةكى مةيدانى سةردانى قةزاكةيان
ك��ردووة ،سآ ثةرلةمانتار ئةو راثؤرتةيان
ئامادةكردووةء بؤ سةرؤكايةتيى ثةرلةمانى
كوردستانيان بةرزكردووةتةوة.
لةو راثؤرتة مةيدانييةدا كة هةريةك
لةثةرلةمانتارانى فراكسيؤنى ط��ؤإان،
د.شاهؤ سةعيد ،د .زانا رةئوف ،د .جةعفةر
َ
خةلكى
عةلي ئامادةيانكردووة ،نيطةرانيى
دةربةنديخانيان لةثيسيى سةرضاوةى ئاوى
خواردنةوةى قةزاكة بةإوونى خستووةتةإوو،
هةروةها جةختيشيان ل��ةوة كردووةتةوة
كة كةرتى طةشتوطوزار لةدةربةنديخان،
ثَيويستييةكى زؤرى بة بوذاندنةوة هةية.

ثيسبووني ئاوي دةربةنديخان

يةكَيك لة ترسء طرفتة هةرة سةرةكييةكاني
ق��ةزاك��ة ،خ��ؤي ل��ة ت��رس��ي ثيسبوونء
ذةهراويبووني ئاوي دةربةنديخانء نةبووني
ثاآلوطةي ئاوو ئاوةإؤي شارةكةدا دةبينَيتةوة،
كة بةشَيكي هةرة زؤري َ
خةلكي شارةكة لة
بنضينةدا وةك ئاوي خواردنةوة لة رابردوودا
بةكاريانهَيناوة ،ئةم ترسة طةيشتووةتة ئاستَيك
كة َ
خةلكي شارةكة ،نةك هةر ناوَيرن ئاوةكة بؤ
خواردنةوة بةكاربهَيننء رؤذانة ئاوي كانزايي
دةكإن بؤ خواردنةوةَ ،
بةلكو زؤرجار ناوَيرن
بؤ ثاككردنةوةش بةكاري بهَينن بة هؤي ئةو
بؤنة ناخؤشةي كة لة ئاوةكةوة دَيت.
لةو سةردانة مةيدانييةدا ،هاوآلتييان
ئاماذةيان بةوةداوة كة فةرمانطة فةرمييةكاني
شارةكةء بةرثرساني ئيداريى سلَيمانيء
حكومةت ئاطاداري ئةم طرفتةن ،بةآلم زؤر
كةمتةرخةمن لةضارةسةركردني كَيشةكة
كة طرفتي هةموو َ
خةلكي قةزاكةيةو رؤذانة
ضةندينجار رووبةإووي ئةم طرفتة دةبنةوة،
وةك لةسةر زاري يةكَيك لة هاوآلتيياني
َ
«خةلكي دةربةنديخان ،بة
شارةكةوة وترا:
هؤي ثيسيي ئةم ئاوةوة ،بةشَينةييء وردة
وردة بةرةو مةرط هةنطاو دةنَين» ،ئةم رستةية
ئاماذةدانَيكي مةترسيدار بوو بؤ هةإةشةي
ثيسيي ئاوةكة لةسةر ذياني هاوآلتييان.
كاتَيك ثةرلةمانتارانى طؤإان سةرداني
بةشَيك لة َ
مالةكانيان كرد ،بينيمان سةرجةميان
ئاوي كانزايي بؤ خواردنةوة بةكاردةهَينن،
هةروةها ئاماذةيان بؤ ئةوة دةك��رد كة تا
ئَيستا حكومةت نةيتوانيوة ترسي َ
خةلكةكة لة
ثيسبووني ئاوةكة بإةوَينَيتةوة.
كاتَيكيش ئةو ثةرلةمانتارانة بةنداوةكةيان
بةسةركردةوةء سةرداني بةإَيوةبةرَيتيي
بةنداوةكاني شارةكةيان كرد ،بةإَيوةبةري
ب��ةن��داوةك��ان ئ��ام��اذةي بؤ ئ��ةوة ك��رد ،كة
لةبةرئةوةي سةرضاوةي ئاوي دةربةنديخان
لة رووب��اري سيروانةوة دَيتء هيض جؤرة
َ
كؤنتإؤلَيك لةسةر سةرضاوةي ئاوةكة نيية ،بة
سنووري هاتنةناوةوةي
تايبةتيش لة
ئ��اوةك��ة لة
ئَيرانةوة بؤ هةرَيمي
َ
حالةتة طرفتَيكي
ك���وردس���ت���ان ،ئ��ةم
ط��ةورةي بؤ ئةطةري ثيسبووني ئاوةكة
دروس���ت���ك���ردووة ،ئ��ةم��ةو وَي����إاي
ئ����ةوةي ك��ة ئ��اوي ت���ان���ج���ةرؤ ب��ة
ثيسترين سةرضاوةي ثيسبووني ئاوي
دةرب���ةن���دي���خ���ان دادةن����رَي����ت .جا
ئةطةر لة بنضينةدا ئ���اوي دةري��اض��ةو
رووب��ارةك��ان بةبآ ث��اآلوت��ن بؤ
خواردنةوة نةشَين ،ئةوا ئةم طرفتة
َ
خةلكي دةربةنديخان
ب��ؤ
دةبَيتة دوو
طرفت.

ثةرلةمانتارانى طؤإان ،نووسيويانة :دةزطا
ثةيوةنديدارةكانيحكومةت،سةرةإايثشكنيني
ئاوةكة ،نةيانتوانيوة ترسء خةمي هاوآلتييان
بإةوَيننةوة بؤ طرفتَيك كة هاوآلتيياني شارةكة
بة طرفتي يةكةمي َ
خةلكي شارةكةياني دةزاننء
بة ثَيويستي دةزانن ،اليةنة ثةيوةنديدارةكاني
حكومةت ضيتر ضارةسةري يةكالييكةرةوةي
ئةم مةسةلةية دوانةخةنء لةمبارةيةوة َ
دلنيايي
بة َ
خةلكي شارةكة ببةخشن ،وات��ة لةطةأل
ئةوةي نةتوانراوة لة رووي تةندروستييةوة
ئاوي ثاك بؤ خواردنةوة بؤ هاوآلتييان دابين
بكرَيت ،لة هةمانكاتدا نةتوانراوة لة رووي
دةروون���يء كؤمةآليةتيشةوة كار بكرَيت
لةسةر رةواندنةوةي خةمي هاوآلتي بؤ ترسي
بةردةوامي لة ثيسبووني ئاوةكة.
سةرؤكي شارةوانيي دةربةنديخانيش،
جةختي لةسةر ئةوة كردةوة كة داواي فلتةري
ئاويان كردووة ،بةآلم تا ئَيستا بؤيان دابين
نةكراوةو ئةوانيش بة ثَيويستيان دةزاني بة
زوويي ئةم ثَيداويستييانة بطةنة قةزاكة.

دانيشتوواني
(كاني سارد)
داواي ئةوة
دةكةن ،ضيتر
ئةنجومةني
وةزيران ئةم
مةسةلةية
دوانةخات
ك َيشةي دانيشتوواني طةإةكي كاني
سارد

دواي س��ةردان��ى ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران بؤ
طةإةكى كاني ساردء طفتوطؤكردن لةطةأل
دانيشتووانةكةىَ ،
خةلكي طةإةكةكة ئاماذةيان
بةوةدا كة طةإةكةكةي ئةوان لة بنضينةدا طوند
بووة ،بةآلم ئَيستا لة نَيو ديزاينى شاردايةو
كراوةتة طةإةكَيكي قةزاكة .دانيشتوواني
ئةم طوندة لة س� َ
�ال��ي()1987دا راطوَيزراون
(كؤمةلطةي نةسر)و بةو هؤيةوة َ
َ
مولكء
بؤ
َ
ماليان لةدةستداوة ،دواتر لة ()2005/3/9دا
لةاليةن سةرؤكي حكومةتي هةرَيم /ئيدارةي
سلَيماني َ
بةلَيني ئةوةيان ثَيدراوة كة ()411
ثارضة زةوييان وةك قةرةبوو ثَيبدرَيتةوةو
خانووةكانيان سةرلةنوآ بؤ دروستبكرَيتةوة،
ب��ةآلم تا ئَيستاش هيض كةسَيك لةوانةي
ك��ة (مستحق)ن هيض ق��ةرةب��ووي��ةك��ي��ان
وةرنةطرتووة.
سةرؤكي شارةوانيي دةربةنديخانيش
ئاماذةي بةوةدةدا كة داواي ئةو هاوآلتييانة
رةوايةو فةرمانيشيان بؤ دةرضووةو ()411
ثارضة زةوييةكةش (ئيفراز)كراوة (سورةت
قيد)ةكانيش ئامادةكراون ،بةآلم لةبةر ئةوةي
لة فةرمانةكةدا نةنووسراوة ئةم

زةوييانة وةك قةرةبوو دةدرَين بة جوتيارةكان،
بؤية تا ئَيستا ئةو هاوآلتييانة نةيانتوانيوة
سوودمةند ببن لة زةوييةكان ،لةبةر ئةم
هؤيةش جارَيكي تر فةرمانةكة براوةتةوة بؤ
ئةنجومةني وةزيرانء ئةنجومةني وةزيرانيش،
سةرةإاي ضةندينجار موراجةعةي هاوآلتييان
بؤ ئةو مةبةستة ،تا ئَيستا بَيوةآلمة.
بؤ ئةم مةبةستةش دانيشتوواني (كاني
سارد) داواي ئةوة دةكةن ،ضيتر ئةنجومةني
وةزي��ران ئةم مةسةلةية دوانةخاتء زوو
فةرمانةكة بطةإَينَيتةوة بؤ جَيبةجَيكردني،
ضونكة بذَيوييء ط��وزةران��ي طوندةكة لة
ئاستَيكي زؤر نزمداية.

طرفتي يانةي وةرزشي
دةربةنديخان

ل��ةط��ةأل ئ����ةوةي ي��ان��ةي وةرزش���ي
دةربةنديخان يانةيةكي ثلة يةكة لة هةردوو
ئاستي خولي تؤثي ثَيي كوردستانء عَيراقدا،
سةرةإاي ئةوةش ئةم يانةية تيثي باسكةي
كوإانء كضاني هةية لة خولي باسكةي ثلة
يةكةكاني كوردستاندا ،بةهةمانشَيوة يانةكة
يةكَيكة لة تيثة بةهَيزةكاني ناوضةكة ،بةآلم
بةهؤي كةميي بودجةي يانةكةوة ،نةتوانراوة
بةثَيي ثَيويست سةرجةم تيثةكاني ئةم يانةية
بةإَيوة ببرَيت.
بؤ ئةم مةبةستةش دةستةي كارطَيإيي
يانةكة ،داوا دةكةن كة َ
هؤلي داخراوي وةرزشي
دةربةنديخان تةرخان بكرَيت بؤ يانةكةيان ،تا
لي
بتوانرَيت ضةند ثرؤذةيةكي وةبةرهَيني َ
دروست بكرَيتء يانةكةش بتوانَيت زياتر ثةرة
بة توانا وةرزشييةكاني بدات.
راثؤرتةكةى ثةرلةمانتارةكانى طؤإان
ئاماذة ب��ةوةش دةك��ات ،ضيمةني ياريطاي
طشتيي دةربةنديخان بة تةواوةتي وشكي
ك��ردووة ،بةو هؤيةشةوة ناتوانرَيت هيض
يارييةك لةو ياريطايةدا ئةنجام بدرَيت ،ئةمةش
بارطرانييةكي زؤري لةسةر ئةستؤي يانةكة
دروستكردووة ،لةبةرئةوة داواك��ار بوون،
َ
هةولبدرَيت لة نزيكترين كاتدا ياريطاكةيان
بؤ نؤذةن بكرَيتةوة ،تا بتوانن بة شَيوةيةكي
ئاسايي درَيذة بة ضاالكيية وةرزشييةكانيان
بدةن.

ثوكانةوةى برنجى باني خ َيآلن

بةشَيكي زؤري دانيشتوواني طوندي (باني
خَيآلن)ي سةر بة قةزاي دةربةنديخان،
لة ياداشتَيكياندا ئاماذةيان بؤ ئةوة
كردووة كة طوندةكةيان لة رابردوودا
َ
كشتوكالي
باشترين بةرهةمي
هةبووة بة تايبةتي (برنجي
باني خَيآلن) كة كةم كةس هةية
لة كوردستاندا ئاشنا نةبووبَيت
بة ناوبانطي برنجةكةيان ،بةآلم
لةبةرئةوةي لة سةردةمي
رذَي��م��ي بةعسي
رووخ��اودا

ئاوي باني خَيآلن طرنطترين ساماني طوندةكة
بووة ،بؤ ئةو مةبةستةش حكومةت لةوكاتدا
(كارطةي باني خَيآلن)ى دروستكرد كة
هةريةكة لة (كارطةكاني بيبسيء ئاوي كانزايي
باني خَيآلني) لةخؤطرتبوو .ئةمةش وايكرد
كة بةشَيكي زؤري َ
خةلكي طوندةكة هةلي
كاريان دةست بكةوَيت ،بةآلم لة ئَيستادا
ئاوي باني خَيآلن هيض سوودَيكي ئةوتؤي
لَينابينرَيتء َ
خةلكي طوندةكةش هيض قازانجَيك
لةو سامانة سروشتيية طرنطة ناكةن ،تةنانةت
ئاوي خواردنةوةي طوندةكةش وةك ثَيويست
فةراهةم نيية ،ئةمة سةرةإاي ئةوةي َ
خةلكَيكي
زؤري طوندةكة بة دةست بَيكارييةوة َ
دةنالَينن.
ئةو طوندةي كة لة رابردوودا بة شَيوةيةكي
َ
كشتوكالي برنج بةستبوو،
بنةإةتي ثشتي بة
ئَيستا بةهؤي نةبووني ئاوةوة كة بةشَيكي
زؤري دةضَيت بؤ كارطة تايبةتةكان ،ئةو
كةرتة طرنطةش تةواو فةرامؤش كراوة ،بؤية
داواكاربوون ،اليةنة بةرثرسةكاني حكومةتي
هةرَيم هةنطاوي جديي بنَين بؤ سةرلةنوآ
بوذاندنةوةي ذياني ئابووريي لة طوندةكةدا.

تاثؤنةكردنى طةإةكي ئاوارةكان

ذم��ارةي��ةك لة دانيشتوواني طةإةكي
ئ��اوارةك��ان ،داواك��اري��ي ئ��ةوةي��ان هةبوو
ك��ة ئ���ةوان ل��ة ث��اش ث��رؤس��ةي ئ��ازادي��ي
عَيراقةوة لة َ
سالي( ،)2003ئةو خانووانةيان
كإيوةتةوة كة ثَيشتر ئاوارةكاني كةركوكء
خانةقيني تَيدابووةء لةاليةن رَيكخراوة
خَيرخوازييةكانةوة بؤيان دروستكرابوو ،بةآلم
ئَيستا سةرةإاي ئةوةي ئةوان ئةو خانووانةيان
كإيوةتةوة لة خاوةنة رةسةنةكانيان ،بةآلم
تا ئَيستاش ئةو خانووانةيان لةسةر تاثؤ
نةكراوة .ئةمةو سةرةإاي ئةوةي شارةوانيي
دةربةنديخان ،داواي ()5مليؤن ديناريان
لَيدةكات بؤ تاثؤكردنيان ،لةبةر ئةوة داواكارن،
هةرضي زووة ئةو خانووانةيان لةسةر تاثؤ
بكرَيت.

داواكاريي ذمارةيةك لة خاوةن
كانةبةردةكان

ذمارةيةك لة خ��اوةن كانةبةردةكاني
سنووري قةزاي دةربةنديخان ،لة ياداشتَيكياندا
ئةوةيان خستووةتةإوو كة ئةوان َ
مؤلةتي
رةسمييان لة حكومةتي هةرَيم وةرطرتووة
بؤ ك��ارك��ردنء ساآلنةش ئةو َ
مؤلةتةيان
تازة دةكةنةوةو لة وادةي ياسايي خؤشيدا
باج بة حكومةت دةدةن ،ئةمة س��ةرةإاي
ئ��ةوةي مانطانة ث��ارةي سةرثةرشتيار
دةدةن ،بةآلم لةبةرامبةردا حكومةت هيض
ئاسانكارييةكيان بؤ ناكات ،لةبةر ئةوةش
داواكارن كة حكومةت لة رَيي سةرؤكي
يةكةي ئيداريي قةزاكةيانةوة ،كةمَيك
ها و كا ر ييا ن بكات ،بةتايبةتيش
ن��ووس��راوَي��ك
داواك��ارن كة بة

بةنزينخانةكاني شارةكةيان ئاطادار بكرَينةوة
كة بة نرخي حكوميي (طاز)يان بؤ دابين بكرَيت
بؤ ئامَيرةكانيان.

ك َيشةي دةرضوواني زانكؤكان
لة دةربةنديخان

دواي دي��دارى ثةرلةمانتارانى طؤإان
لةطةأل ذمارةيةك لة خوَيندكاراني دةرضووي
زانكؤكاني كوردستان لة شارةكة ،ئةوةيان
بؤ روونكردنةوة كة لة كؤي ()107مامؤستاي
دام��ةزرَي��ن��راو لة سنوورةكة ،تةنيا ()27
يان دانيشتووي سنووري بةإَيوةبةرَيتيي
ث����ةروةردةي دةربةنديخانن .هةروةها
ئاماذةيان بؤ ئةوة كرد ،لة كاتَيكدا لة ثرؤسةي
دامةزراندندا شوَيني جوطرافي لةبةرضاو
نةطيراوة ،بةآلم هةمانكات بة ثَيي جَيبةجَيكردني
هةمان رَينمايي ،لة بةإَيوةبةرَيتييةكاني ديكة
(بؤ نموونة :لة بةإَيوةبةرَيتيي ثةروةردةي
سلَيماني) كاتَيك سةردانيان ك��ردووة بؤ
ثإكردنةوةي فؤرمي دامةزراندن ،فؤرميان
ث�َي��ن��ةداون ،بؤية داواك��ارب��وون ئاوإيان
لَيبدرَيتةوةو كَيشةكةيان بؤ ضارةسةر بكرَيت.

نةبوونى ثزيشكى ثسثؤإ

ثةرلةمانتارانى طؤإان ،لة بةشَيكى ترى
راثؤرتة مةيدانييةكةياندا ،باسيان لةوةكردووة:
دواي طفتوطؤمان لةطةأل هاوآلتيياني شارةكة،
بؤمان دةرك��ةوت كة يةكَيك لة طرفتةكاني
َ
خةلكي شارةكة ،نةبووني ثزيشكي ثسثؤإ
بوو لة ضةندين بواري طرنطدا لة سنووري
قةزاكةدا ،وةك(:نةبووني ثزيشكي سإكردن
(تخدير) ،شكان (كسور) ،ذن��ان .)..داواكار
بوون وةزارةتي تةندروستي ئةم كَيشةيةيان
بؤ ضارةسةر بكات.

دووسايدكردنى رَيطاى سةرةكيى
سل َيمانى  -دةربةنديخان

لة رووي رَيطةوبانةوة ،بة حوكمي ئةوةي
كة شاري دةربةنديخان َ
ئةلقةي بةيةكةوة
بةستني نَيوان سلَيمانيء طةرميانةو رؤذانة
َ
بارهةلطرو
ذمارةيةكي ئَيجطار زؤر ئؤتؤمبَيلء
َ
خةلكَيكي زؤر هاتوضؤي ثَيدا دةكةن ،زؤر
ثَيويستة حكومةتي هةرَيم بير لةوة بكاتةوة كة
تةواوي رَيطةي سةرةكيي نَيوان (سلَيماني _
دةربةنديخان) بة دوو سايد بكات.

بايةخ بة طةشتوطوزار نةدراوة

ئةو ثةرلةمانتارانة َ
دةلَين :لة طفتوطؤمان
لةطةأل هاوآلتييانء بةرثرساني ئيداريي
سنوورةكةش ،ئةوةمان لةال روونبووةوة كة
بنةماكاني طةشتياريي لة قةزاي دةربةنديخان
بة شَيوةيةكي بةرضاو ئامادةبوونيان هةية،
بةآلم تا ئَيستا وةزارةتة ثةيوةنديدارةكاني
حكومةت ،وةك ثَيويست كاريان بؤ ئةم كةرتة
طرنطةي ئابووريي نةكردووةو لةمإووةوة
بايةخَيك بة بواري طةشتياريي لة ناوضةكةدا
نابينين.
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ثةروةردةء خويَندن

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11

nawxo.rozhnama@yahoo.com

مامؤستايان دةسةآلتيان هةذاند

زانكؤى طةرميان كيَشةى سةرؤكى هةية
رؤذنامة

دواى ضةند مانطَيك لة ثَيشكةشكردنى
داواكاريى ،تا ئَيستا نةتوانراوة كةسَيك
بؤ ثؤستى سةرؤكى زانكؤى طةرميان
دةستنيشان بكرَيتء هاوكات بة وتةى
سةرضاوةيةكى ئاطادار ،دةستَيوةردانى
حيزب هؤكاربووة بؤ دواخستنى ئةو
ثرؤسةية.
ضةند مانطَيك ثَيش ئَيستا ،وةزارةت��ى
خوَيندنى باآلء توَيذينةوةى زانستيى هةرَيمى
كوردستان ،ئاطاداريى بؤ ثإكردنةوةى ثؤستى

سةرؤكى زانكؤى طةرميان بآلوكردةوةو
رؤذى ()2010/11/30ى وةكو دوا وادة بؤ
ناردنى ( )CVئةو كةسانةى دةيانةوَيت ئةو
ثؤستة وةربطرن ،دةستنيشان كرد .هةروةك
ثَيشووتر ،يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان
ثَيشنيازى كةسَيكى سةر بة يةكَيتيى بؤ ئةو
ثؤستة كردووة ،بةآلم ناإةزاييةكى توندى
َ
خةلكى طةرميانى لَيكةوتةوة ،جطة لةوة لة
ئَيستاشدا ئةطةر زؤرة كة د .شَيرزاد َ
تالةبانى،
بة سةرؤكى زانكؤى طةرميان دابنرَيت.
ب��ةث �َي��ى ض��ةن��د زان��ي��اري��ي��ةك ك��ة لة
سةرضاوةيةكى ئاطادارةوة دةستكةوتوون ،تا

ئَيستا بإيارى كؤتايى دةرنةضووة بؤ دانانى
د .شَيرزاد َ
تالةبانىء ضاوةإوانى طةإانةوةى
سةرؤكى حكومةت دةكرَيت ،بةآلم يةكَيكة لة
َ
ثالَيوراوة بةهَيزةكان بؤ ئةو ثؤستة.
لة ضةند رؤذى رابردووشدا ،ژمارةيةك
لةگةنجاني گةرميان لة راگةيةنراوَيكدا،
ناإازيبوونيان لة دانانى د .شَيرزاد راطةياند.
هةروةك لة راگةيةنراوةكةدا ئاماذة بةوة
كراوة« :د.شَيرزاد ،هاوإَيي جةنابي وةزيرى
خوَيندنى باآليةو هةر ئةو پشتگيريي لَيدةكات،
بؤية دةيانةوَيت بة سةر گةرميانييةكاندا
بيسةپَينن ،داواكارين لة َ
خةلكى گةرميانء

( ،)4/16كؤنطرةى مامؤستايان دةبةستريَت
هاوإآ عةبدوَلآل

يةكَيتيى مامؤستايانى كوردستان،
رؤذى ()4/16ى دةستنيشان كرد
بؤ بةستنى دوانزةيةمين كؤنطرةى
رَيكخراوةكةء كؤنطرةكةش ماوةى
ضوار رؤذ بةردةوام دةبَيت.

ثرؤسةى
رؤذى(،)2010/12/2
َ
هةلبذاردنى رَي��ك��خ��راوى يةكَيتيى
مامؤستايانى كوردستان لة ()6بازنةدا
بةإَيوةضوو )11( ،ليست كَيبإكَيى
يةكتريان ك��رد بؤ بةدةستهَينانى
زؤرت���ري���ن ك��ورس��ي ك��ؤن��ط��رةى
دوانزةيةمى رَيكخراوةكةء بةثَيى

ثرؤسةى هةلَبذاردنى 12/2ى مامؤستايان

فؤتؤ :ثشتيوان سةعدولَآل

ئةنجامةكانى ه� َ
�ةل��ب��ذاردن ،ليستى
مامؤستايانى كوردستانيى ثلةى يةكةمى
بةدةستهَيناء نزيكةى ()245كورسىء
ليستى مامؤستايانى س��ةردةم ()66
كورسىء مامؤستايانى يةكطرتوو ()55
كورسىء مامؤستايانى كؤمةأل نزيكةى
()40كورسى كؤنطرةيان بةدةستهَينا.
م .ع��ةب��دول��واح��ي��د م��ح��ةم��ةد،
بةإَيوةبةرى راطةياندنى يةكَيتيى
مامؤستايانى كوردستان ،بة رؤذنامةى
راطةياند :بإيارة ( ،)4/16كؤنطرةى
يةكَيتيى مامؤستايان ببةسترَيتء
ماوةى ضوار رؤذ ب��ةردةوام بَيت ،لة
َ
سةرقالى ئامادةكاريين بؤ
ئَيستادا
كؤنطرةء بةمةبةستى دابينكردنى
ب��ودج��ةى كؤنطرة ،دةرخستةيةك
ئاراستةى ئةنجومةنى وةزيرانى هةرَيم
دةكةين.
سةبارةت بة ذم��ارةى ئةندامانى
كؤنطرة ،عةبدولواحيد وت��ى« :جطة
لة ئةندامانى كؤنطرة ،ب��إي��اردراوة
()10نوَينةرى ث��ةروةردةي��يء ( )4لة
مامؤستايانى شؤإش دةبنة ئةندامى
كؤنطرةء بةوثَيية نزيكةى ( )570نوَينةر
بةشداريى كؤنطرة دةكةن».
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رَيكخراوةكاني گةرميانَ ،
هةلوَيست وةرگرنء
فشار بخةنة سةر وةزي��رو حكومةت بؤ
ئةوةي كةسَيكي شياوي َ
خةلكي ئةو دةڤةرة
بة سةرؤكي زانكؤي گةرميان دةستنيشان
بكةن».
ع���ةدن���ان ق��ورب��ان��ى ،ض��االك��وان��ى
َ
كؤمةلطةى مةدةنى لة
رَيكخراوةكانى
طةرميان ،بة رؤذنامةى راطةياند :بةشَيك لة
َ
َ
كؤمةلطةى
خةلكى طةرميانء رَيكخراوةكانى
مةدةنى ،ناإازين لة دانانى بةإَيز د .شَيرزاد،
ئةويش بؤ ئةوة دةطةإَيتةوة كة ناوبرا ثَيشتر
لة كارى ئيدارييدا سةركةوتوو نةبووة ،بةآلم

بؤضوونَيكى تر هةية كة ثَييباشة رَيطريى لة
دانانى ئةو بةإَيزة نةكرَيت ،بةآلم بة ورديى
ضاودَيريى كارةكانى بكرَيت.
قوربانى ،ئةوةشى خستةإوو« ،بةهؤى
ناكؤكيىء حيزبايةتييةوة ،تا ئَيستا ثؤستى
سةرؤكى زانكؤ يةكاليي نةكراوةتةوة،
ضونكة تا ئَيستا حيزب دةيةوَيت َ
خةلكى
خؤى دابنَيت».
ه��ةروةك ئةو سةرضاوةية ،وتيشى:
بال َ
«دةستَيوةردانى حيزبء َ
بالَينة ،هؤكار
بوون بؤ دواخستنى دانانى سةرؤكى زانكؤى
طةرميان».

تا ئيَستا ،كؤليَذى ثةروةردةى

ضةمضةماأل كريَضيية
ئةكرةم تؤفيق
كؤلَيذى ثةروةردةى ضةمضةماأل لة َ
سالى
()2006ةوة دام��ةزراوة ،بةآلم تا ئَيستا لة
بيناى كرَيدايةء جَيطرى راطرى كؤلَيذةكةش
ئاماذة بةوة دةك��ات« :ئةو رووب��ةرةى بؤ
كؤليذةكة دان��راوة ،كةمةء بةهؤى كَيشةى
َ
مولكداريشةوة دواكةوتووة».
لةثاش ئ��ةوةى كؤلَيذى ث���ةروةردةى
ضةمضةماأل لة َ
سالى ()2006دا كرايةوة ،كة
لة سآ بةش ثَيكدَيتء لة ()2009دا بإياردرا
لةسةر بودجةى ()210مليؤن دؤالرى نةوتى
طةرميانء بةبإى ()3مليؤنء ()472هةزارء
()61دؤالر بيناى بؤ دروست بكرَيت ،بةآلم
تا ئَيستا ئةو كؤلَيذة كرَيضييةو بيناكةى
تةواو نةبووةء كةمتر لة دوومانطة ثرؤذةى
دروستكردنى ئةو بيناية دراوةتة كؤنثانياى
(قزان بو َالغ).
لةوبارةيةوة ،م .ئةيوب خةسرةو ،جَيطري
راطرى كؤلَيذى ثةروةردةى ضةمضةماأل بؤ
رؤذنامةى روونكردةوة :ئةو بإة ثارةيةى

بؤى تةرخانكراوة ،تةنيا بةشى دروستكردنى
بيناى كؤلَيذةكة دةكات ،لةكاتَيكدا كة ثَيويست
دةكات كافترياو ناوةندى رؤشنبيريىء بةشة
ناوخؤيى بؤ دروست بكرَيت ،وتيشى« :لة
دوو مانطى ثَيشوودا ،ثرؤذةى دروستكردنى
بيناى كؤلَيذى ث���ةروةردةى ضةمضةماأل،
دراوة بة كؤمثانياى (قزان بوآلغ)ء ئَيستا
لة سةرةتاييترين كاريداية ،ئةمة جطة لةوةى
َ
مولكدارييةوة ثرؤذةكة
بةهؤى كَيشةى
دواكةوتووة».
كَيشةيةكى ترى ب��ةردةم دروستكردنى
بيناى كؤلَيذى ث����ةروةردة ،رووب���ةرى
زةوييةكةيةتى كة ()120دؤنمةو بة وتةى
م .ئةيوب« :ئةو رووبةرة بؤ ئةم ثرؤذةيةى
ئَيستا ،رووبةرَيكى باشة ،بةآلم لةداهاتوودا
ك��ةم دةب�َي��ت ،ضونكة ضةمضةماأل بة سآ
كؤلَيذةوة ناوةستآء فراوان دةبَيتء دةبَيت
بةزانكؤ ،ئةوكاتة ضةند بةشةناوخؤييةكء
كافترياو ضةند بينايةكى ثَيويست دةبَيتء
ثَيويستى بةطوندَيكى زانكؤيى بؤ شوَينى
نيشتةجَيبوونى مامؤستايانى زانكؤ دةبَيت».

كيَشة ثةروةردةييةكانى ثيَنجويَن ،ضارةسةر نةكراون
راثؤرتى :خاليد مةحمود
تا ئَيستا ضةندين كَيشةى ثةروةردةيى
وةكو (كةميى بيناى خوَيندنطة ،زؤريى
ذمارةى خوَيندكارء دوودةواميىء سآ
دةواميى ،نةبوونى ثَيويستيية بنةإةتييةكان)
لة سنوورى قةزاى ثَينجوَيندا بوونيان
هةيةء ضارةسةرنةكراون.
ق���ةزاى ثَينجوَين ك��ة ل��ة ن��اوةن��دى
ش��ارةك��ةء ()2ناحيةء ضةند طوندَيك
ثَيكهاتووة)118( ،خوَيندنطةى هةيةء
ذمارةى خوَيندكارةكانى دةطاتة ()9050
خوَيندكارء هاوكات دانيشتووانةكةى
بةدةست دةيان كَيشةى ثةروةردةييةوة
َ
دةنالَينن .هاوكات لةطةأل هةنطاوةكانى
حكومةتى ه��ةرَي��م��دا ،ب��ةآلم تا ئَيستا
ضارةسةر نةكراون ،ديارترين كَيشةى
ثةروةردةيى ناوضةكةش ،كةميي بيناى
َ
قةرةبالغى نَيو ثؤلةكانة ،بة
خوَيندنطةء
رادةيةك ذمارةى خوَيندكاران لة ثؤلةكاندا
دةطاتة ()73خوَيندكار.
سةالم حةمة خواكةرةم ،خوَيندكارى
ثؤلى شةشةمةء بة رؤذنامةى راطةياند:
«ثؤلةكانمان زؤر ب��ض��ووك��نء ()44
خوَيندكاريان تَيدايةء بة ئةستةم جَيى
خؤمان دةبَيتةوة».
هةروةك عةزيز محةمةد ،بةإَيوةبةرى
قوتابخانةى(شلَير) ئةوةى بؤ رؤذنامة
خستةإوو« :لة خوَيندنطةكةياندا زياتر لة
()55خوَيندكار لةثؤلَيكدان ,جطةلةوةى كة
لةبةر نةبوونى قوتابخانة ،خوَيندكارى
ثَينج طوند دَي��ن��ة قوتابخانةكةيانء
َ
قةرةبالغيية كَيشةى زؤرى بؤ
ئ��ةو
دروستكردووين».
هاوكات ،مامؤستايةكى قوتابخانةى
ملةكةوة كة نةيويست ن��اوى ئاشكرا
بكرَيت ،لةثؤلى ضوارى بنةإةتى وانةى
دةوت��ةوة ،وت��ى« :ئ��ةم ثؤلةى منى لَيم،
َ
قةرةبالغة كة ( )73خوَيندكارى
ئةوةندة

تَيداية ،نازانين ضؤن خوَيندكارةكان
تَيبطةيةنين ،وانةيةك كة باس دةكةين ،بؤ
بةشداريكردنى خوَيندكارَيك ،ضوار بؤثَينج
وانة ،ئينجا سةرةى بةردةكةوَيت».
سةرةإاى بةردةوامبوونى كَيشةكانى
بوارى ثةروةردة لة قةزاى ثَينجوَين ،بةآلم
َ
هةولدراوة
بة وتةى بةرثرسانى ثةروةردة،
بؤ ضارةسةركردنى ئةو كَيشانة.
َ
عةبدولآل ،بةإَيوةبةرى
ئيسماعيل
ث���ةروةردةى ثَينجوَين ،بة رؤذنامةى

( )73خو َيندكار لة ثؤل َيكدا

راطةياند« :لةضاو فراوانبوونى ثَينجوَينء
زؤربوونى رَيذةى خوَيندكاراندا ،بينامان
َ
َ
هةولى
قةرةبالغن ،بةآلم
كةمةو ثؤلةكان
ضارةسةرى ئةو طرفتة دةدةين».
ئةوةشى روونكردةوة ،ثَينج قوتابخانة
بؤ طوندةكانى س��ن��وورى ثَينجوَينء
قوتابخانةيةكى ()18ثؤلى بؤناو ثَينجوَين
دةرضووة ،بةآلم ئةو بينايانة تازة بناغةيان
َ
لةسالَيكى تر
دان��راوةو ثَيدةضَيت زياتر
تةواببن ،لة راستيدا بؤئةمساأل نابن ،تا

خوَيندكاران لَيى سوودمةندبنء ئةو طرفتة
نةهَيَلن».
بوونى سةرماى زؤرء ساردءسإيى
ثؤلةكانء دابين نةكردنى ئامَيرةكانى
طةرمكةرةوة لةنَيو قوتابخانةكاندا ،يةكَيكى
ترة لة كَيشة ثةروةردةييةكانى ثَينجوَين.
بإيار عوسمان ،كة خوَيندكارَيكى
ثؤلى حةوتةمة ،ئ��ام��اذةى ب��ةوة كرد:
«ئةوة مانطى يةكةو تا ئَيستا سؤثامان
نيية ،ذوورةكةشمان زؤر طةورةيةو زؤر

َ
قةرةبالغةء وةك ثَيويست تَيناطةين
ساردو
لة وانةكان».
َ
بوارعةبدولآل ،باوكى خوَيندكار،
رَي
َ
قةرةبالغىء سارديى
زؤر ناإازيى بوو لة
ث��ؤل��ةك��انء وت��ى« :ثؤلةكانيان زؤر
َ
قةرةبالغةو جطةلةوةش زؤرساردة ،ضؤن
َ
مندالى بضووك سؤثايان نةبَيت،
دةبَيت
ضؤن بتوانَيت لةوانةكانى تَيبطات؟ضؤن
سي
جَيطةى كتَيبء دةفتةرى بَيتةوة كة َ
سآ ثَيكةوة دابنيشن».

فؤتؤ :خاليد مةحمود
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تيرؤرى سثى ،روو لة هةلَكشانة

سلَيمانى دةكةنة ثايتةختى
رووناكبيريى

«بةرثرسيارى سةرةكيى لة رووداوةكانى هاتوضؤ ،حكومةتة»
سازدانى:
شارا عةبدوإلةحمان

َ
لةسالى
ئامارى قوربانييانى هاتوضؤ
()2010دا ،مةترسيدارةو شارةزايةكى
ب��وارى هاتوضؤش ثَييواية ،كة ئةطةر
َ
لةمسالداء لة رَي��ط��ةى ياسايةكةوة
سةرجةم بوارةكانى هاتوضؤ رَيكنةخرَين،
َ
سالى ئايندة رَيذةكة لةوةش مةترسيدارتر
دةب�َي��تء ئاماذة ب��ةوةش دةك��ات ،كة
بةرثرسيارَيتيى سةرةكيى لة رووداوةكانى
هاتوضؤدا ،دةكةوَيتة ئةستؤى خودى
حكومةتةوة.
بةثَيى ئامارى بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى
َ
لةسالى()2010دا بةهؤى
هاتوضؤى هةرَيم،
رووداوى ئؤتؤمبَيلةوة)601( ،ك��ةس
طيانيان لةدةستداوةء ()6هةزار كةسيش
برينداربوون ،لةو رَيذةيةش ()239كةس
لةوانةى كة طيانيان لةدةستداوةء ()263
كةس لةبريندارةكان لة سلَيمانين ،كة
بةرزترين رَيذةى قوربانييةكانة لةضاو
دوو ثارَيزطاكةى ترى هةرَيمء ثارَيزطاى
كةركوكدا.
س���ةب���ارةت ب���ةو ئ���ام���ارةى كة
َ
َ
عةبدولآل،
هةلكةوت
لةبةردةستداية،
شارةزا لةبوارى هاتوضؤدا ،ثَييواية كة
رَي��ذةى ئةو رووداوان���ةى لةسلَيمانى
تؤماركراون ،طومان لة راستيىء دروستيى
ئةو ئامارانة بؤ دروست دةكات ،هةروةك
وتى« :ئةطةر لة رووى واقيعييةوة بإوانينة
ذمارةى ئةو ئؤتؤمبَيالنةى كة لةهةولَيردا
هةنء ئةو ناوضة فراوانةى كة لةهةولَير
هةيةء ب��ةراوردى بكةين بة سلَيمانى،
بؤمان دةردةكةوَيت كة ئةو رووداوانةى
لةناوضةى هةولَير روودةدةن ،بةشَيكيان
وةك��و ثَيويست نةضوونةتة ن��او ئةو
داتايانةوة كة بةإَيوةبةرَيتيى هاتوضؤ
وةري��ط��رت��وون ،ه��ؤك��ارى ئ��ةوةش
دةط��ةإَي��ت��ةوة ب��ؤئ��ةوةى كة بةشَيك
ل��ةو رووداوان���ة لةهةولَير بةشَيوةى
عةشايةرى ض��ارةس��ةرك��راون ،ئةطينا
لةسلَيمانى ذمارةى ئؤتؤمبَيلى تايبةت
لة ()80ه��ةزارداي��ة ،بةآلم ئةو ذمارةية
لةهةولَير لةسةروو ()200هةزارةوةية،
بؤية طومانم هةية لةوةى كة ضؤن دةبَيت
ذمارةى ئةو قوربانييانةى كة لةسلَيمانى
كةوتوونةتةوة ،ئةوةندة بةرزبَيتء ئةوةى
كة لةهةولَير رووي���داوة ،بةو رَيذةية
كةمبَيت».
ثاش راطةياندنى ئةو ئامارة لةاليةن
عةميد قادر ،بةإَيوةبةرى راطةياندنى
هاتوضؤى ه��ةرَي��م��ةوة ،بةرثرسانى
حكومةتى هةرَيمى كوردستان ،هيض
َ
هةلوةستةيةكى دياريان لةسةر ئةو
مةسةلةية نةكرد ،بؤية بة بإواى َ
هةلكةوت
َ
عةبدولآل ،ئةوة جَيطةى سةرسوإمانة كة
تاقة كةسَيك ،نة لةاليةن حكومةتةوة ،نة
ل��ةدةرةوةى حكومةت َ
هةلوةستةيةك
لةئاست ئةم ذمارانةدا نةكات ،كة ئةو بة
«تيرؤرى سثي» ناوى دةبات.
ب��ةردةوام لةكوردستانداو لةكاتى
روودان���ى رووداوةك��ان��ى هاتوضؤدا،

عةبدولَآل ئةحمةد
هةَلكةوت عةبدوَلآل

بةرثرسانى ئةو بوارة ثةنجةى تاوان بؤ
شؤفَيرةكان درَيذدةكةن كة سةرثَيضى
ياساكانى هاتوضؤيان ك��ردووة ،بةآلم
ش��ارةزاك��ةى ب��وارى هاتوضؤ ،ئةوة
رووندةكاتةوة كة جطة لةشؤفَير ،ضةندين
اليةنى تريش تاوانبار دةبن ،بةالم ناويان
نايةت .ه��ةروةك بةم شَيوةية وردى
كردةوة:
راستة مرؤظةكان ،واتة شؤفَيرةكان
ه��ؤك��ارى سةرةكيى رووداوةك��ان��ى
هاتوضؤن ،ب��ةآلم الى ئَيمة سيستمى
مؤلةتثَيدان بةشؤفَير بؤخؤى َ
َ
هةلةية ،واتة
ئةوانةى كة لةسةر شةقامنء َ
مؤلةتى
شؤفَيرييان هةية ،بةشى هةرة زؤريان
شؤفَير نين ،ضونكة شؤفَير ئةو كةسةية
كة لة رَيطةى خولَيكى تايبةتييةوة هةموو
زانيارييةكان سةبارةت بةياساو هَيماكانى
هاتوضؤء رَي��ط��اوب��انء ئؤتؤمبَيلء
مانؤرةكانى لَيخورين وةردةط��رَي��تء
لةئاستى ثراكتيكيشدا ئةمانة هةمووى
جَيبةجَيدةكات ،بةآلم لـــة كوردستان
()%20ى ئةمانة جَيبةجآ ناكرَين ،بؤية
ئ��ةوةى كة ئةو سيستمى َ
مؤلةتثَيدانة
دروستى دةكات ،شؤفَير نيية ،تةنانةت
نيمضة شؤفَيريش نيية ،ئةوة كةسَيكة كة
َ
مؤلةتى شؤفَيرى ثَيدراوة.
لةئَيستادا لةكوردستان ،سيستمى
َ
مؤلةتثَيدان لةسلَيمانييةوة بؤ هةولَير
َ
دةطؤإَيت ،لة ()2004دا َ
عةبدولآل
هةلكةوت
بة هاوكاريى ضةند شارةزايةكى ترى
بوارى هاتوضؤ ،سيستمَيكى َ
مؤلةتثَيدانيان
لة دانيماركييةوة وةرط �َي��إاي��ة سةر
كوردىء لةو كاتةوة تا ئَيستا لةسلَيمانى
كاري ثَيدةكرَيت ،بةآلم لةهةولَير سيستمى
َ
مؤلةتثَيدان هةر سيستمة كؤنةكةية.
ه� َ
�ةل��ك��ةوت ،ل��ةو ب��ارةي��ةوة وت��ى:
«ب��ؤ دةستثَيكردنى ئ��ةم سيستمة،
كؤنفرانسَيكمان بةستء بةإَيوةبةرَيتيى
هاتوضؤى هةولَيريشمان بانطهَيشت كردء
باس لةوة كرا كة ئةم سيستمانة يةكبطرن،
بةآلم قبووأل نةكرا ،دةشَيت بةهؤكارى
سياسى بووبَيت ،دةشَيت هؤكارى ئةوةى
هةبووبَيت كة قةناعةتيان بةم سيستمة
نةبووبَيت ،ي��ان ه��ؤك��ارى شةخسيى
لةثشتةوة بووبَيت».
لةكاتى راط��ةي��ان��دن��ى كارنامةى
كابينةى شةشةمى حكومةتى هةرَيمى

سةيدسادق
دةوي لةم خةلَكة ،ياساكةتان بَيكةلَكة
َ
ـــان

كوردستاندا ،ئاماذة بة دانانى سيستمَيكى
هاوضةرخى يةكطرتوو كرا لةكوردستاندا،
ب��ةآلم ت��ا ئَيستا ئيش ل��ةس��ةر ئةمة
َ
هةلكةوت ،ثَييواية كة
نةكراوة ،بؤية
دةبوو قوربانييةكانى هاتوضؤ ،هؤكارَيك
بووناية بؤ َ
راضلةكاندنى حكومةتء اليةنة
ثةيوةنديدارةكانء كاركردن بةسيستمَيكى
هاوضةرخى يةكطرتوو ،تا شؤفَيرى
زانستى بنَيردرَيتة سةر سةقامةكان،
َ
وتيشى« :ل��ةدواى َ
سالى
هةلبذاردنى
ثارةوة ،بؤئةوةى َ
خةلك ناإازيي نةبَيت لة
دةسةآلتى سياسيى ،بةرثرسان هاتوون
َ
َ
قبوولكردووةء تا
لةخةلك
ياساشكَينييان
ئَيستا ئةو ياساشكَينيية بووةتة نةريتء
ئةويش رووداوةكانى هاتوضؤ زياددةكات،
بؤية ثَيمواية ،بةرثرسيارى سةرةكيى لة
رووداوةكانى هاتوضؤ ،حكومةتة».
رؤذانة تَيبينى دةكرَيت ،ضاألء َ
ضؤلىء
تاسةو خراثيى رَيطاكان ،شؤفَيرانء
ثيادةإةوانى بَيزاركردووةو هةر ئةوانيش
َ
حالةتةكانى
هؤكارَيكن بؤ روودان��ى
هاتوضؤ ،لةكاتَيكدا كة بةكةمترين شَيوة
لةكاتى روودانى رووداوَيكى هاتوضؤدا،
ئاماذةى ثَيدةكرَيت.
شارةزاكةى ب��وارى هاتوضؤ ،ئةوة
دةخاتةإوو ،كة شةقامةكانى كوردستان
بةشَيوةيةكى زانستيى دروست ناكرَينء
ئةو قيرةى كةلَيى دروست دةكرَين ،بةثَيى
بنةما زانستييةكان نيية ،بؤية زؤربةى ئةو
شةقامانة ماوةى َ
سالَيكى بةسةردا تَيثةإ
نابَيت ،هةمووى دةبَيتة تاسةى ورد ورد،
«ئةمة جطة لةوةى كة هَيماى هاتوضؤى
طونجاو لةسةر شةقامةكانى دةرةوةو
ناوةوة ،بةكةمى دةبينرَيت».
كةمشارةزايى كارمةندانى هاتوضؤو
نةبوونى هؤشياريى لةو ب��وارةدا ،بة
َ
بإواى َ
عةبدولآل ،هؤكارَيكى
هةلكةوت
ترة بؤئةوةى كة رووداوةكانى هاتوضؤ
ل��ةزي��ادب��وون��داب��ن ،وتيشى« :خ��ودى
بةإَيوةبةرَيتيى هاتوضؤء كارمةندةكاني
ئةو بةإَيوةبةرَيتيية لةثلةى ئةفسةر بؤ
خوارةوة ،هيض ئاطادارى ياساو مانؤإو
هَيماكانى هاتوضؤ نين ،كارمةندانى
هاتوضؤ بؤخؤيان هؤشياريى هاتوضؤيان
نيية ،كةواتة ضؤن دةتوانن ئةو هؤشياريية
ببةخشن بةكةسانى ت��ر ،بةشَيك
َ
مؤلةتى
لةو كارمةندانةى كة ئَيستا

كؤية

هةمومان هاوار دةكةين ..ياساي وا َ
قبول ناكةين

َ
بةخةلك ،بؤخؤيان
شؤفَيرى دةدةن
هؤشمةندييان بةسيستمى ثَيشكةوتووى
هاتوضؤى دنيا نيية».
لةسةرانسةرى هةرَيمى كوردستاندا،
()804ه���ةزارو ( )880ئؤتؤمبَيل هةية،
كة ئةمة بة ب��ةراورد لةطةأل ذم��ارةى
شةقامةكان ،زؤر زؤرةو ئةميش بةشَيكى
ترة لةو هؤكارانةى كة بةهؤيةوة رووداوى
هاتوضؤ روودةدةن ،بؤية شارةزاكةى
بوارى هاتوضؤ ،ئةوة لَيكدةداتةوة كة
ه��اوردةك��ردن��ى ئؤتؤمبَيل ئةوةندةى
طرَيدراوى شتَيكة كة ثَيى دةوترَيت بازاإى
ئازاد ،كة ئةو ثَيى َ
دةلَيت «بازاإى تاآلن»،
ئةوةندة ط��رَي��دراوى لَي َ
كؤلينةوةيةكى
زانستيى نيية ب��ؤ ه��اوردةك��ردن��ى
ئؤتؤمبَيل ،بؤية َ
دةلَيت« :ثَيويستة اليةنة
ثةيوةنديدارةكان ،بةرثرسيارَيتيى خؤيان
لةئاست ثاراستنى ذيانى هاوآلتييان،
دروستكردنى هاوسةنطيى لةنَيوان
ش��ةق��امء ذم���ارةى ئؤتؤمبَيلةكانء
ذينطةثارَيزيى ،بةكاربهَينن».
لةكوردستاندا ،يةكَيك لةطرفتةكان
ئ��ةوةي��ة ك��ة هةماهةنطيى لةنَيوان
اليةنة ثةيوةنديدارةكان كةمة ،ياخود
لةهةندَيك َ
حالةتدا هةر نيية ،بةتايبةت كة
بةإَيوةبةرَيتييةكانى هاتوضؤ ،ثَيويستة
هةماهةنطييان لةطةأل ضةند اليةنَيكدا
هةبَيت ك��ة ئةوانيش تةندروستى،
شارةوانى ،رَيطاوبانى دةرةوةو ثارَيزطان
تا بؤ بةإَيوةضوونى هةر ثرؤذةيةك،
يان روودان��ى هةر َ
حالةتَيك ،هةموو
اليةنةكان ضارةسةرى طونجاويان ثَيبَيت،
َ
بةآلم بة بإواى َ
عةبدولآل ،ئةم
هةلكةوت
هةماهةنطيية لةنَيوان ئةو اليةنانةدا زؤر
الوازة ،ياخود هةر نيية.
بؤية ثَيويستة كةسانى ش��ارةزاو
ثسثؤإ ل��ةو ب��واران��ةدا هاوكاربن بؤ
ب��ةرض��اوإوون��ي��ىء دؤزي��ن��ةوةى ئةو
رَيطايانةى كة بةهؤيةوة ضاكسازيى
لةسيستمى هاتوضؤدا دةك��ات ،بةآلم
َ
بة ب��إواى َ
عةبدولآل ،ئةطةر
هةلكةوت
ئةو شارةزايانة دةستطيرؤيى نةكرَين،
ئةوانيش ناتوانن ئةو خزمةتة ثَيشكةش
بكةن.
وةكو وتى« :مــن بــؤ خــؤم لــــة
()10/5دا ،راثؤرتَيكى دوورودرَيذم لةسةر
طرفتء ضاكسازيى سيستمى هاتوضؤ
ثَيشكةشى بةإَيوةبةرَيتيى هاتوضؤى
ثارَيزطاى سلَيماني كرد ،ثَيش ئةوةش
راثؤرتم داوةت��ة سةرؤكى حكومةت،
لةطةأل بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى هاتوضؤء
بةإَيوةبةرَيتيى هاتوضؤى سلَيمانىء
بةإَيوةبةرى ثَيشووى هاتوضؤى سلَيمانى
دانيشتوومء وتوومة كة بةخؤبةخش
ئامادةم وةكو جاران خزمةت بكةم ،بةآلم
ئةطةر ئةوان كراوة نةبن ،ئةى ضاكسازيى
ضؤن رووبدات».

عةربةت

َ
خةلكةكةى،
سلَيمانىء
خ���ؤي���ان ث��َي��ش��ةن��ط��ى
رووناكبيرينء ثَيويستيان
بةدرووشمء هاشوهوشى
كةسانَيك نيية كة خؤيان
َ
خةلكى سلَيمانينء ئَيستا
بؤ مةرامى سياسيىء بؤ
َ
طةندةليىء
درَي���ذةدان بة
ثاراستنى سةروةتء سامانةكانيانَ ،
دةلَين :سلَيمانى
دةكةينة ثايتةختى رووناكبيريى.
سلَيمانى ،هةروةك ضؤن لة رابردوودا شارى
َ
سالحء ضيرؤكى
ثيرةمَيردء شَيخ ن��ورى شَيخ
لةخةوماى جةميل سائيبء رازى تةنهايى ئةحمةد
هةردىء دارى ئازاديى بَيكةس بووة ،لةئَيستاشدا
سلَيمانى ش��ارى ئ��ازادي��ى رادةرب��إي��ن ،شارى
ميدياى ئازاد ،دةنطى راستةقينةى َ
خةلكى ناإازيى
بةم سيستمة حيزبؤكراتييةو دةنطى بةرفراوانى
ئؤثؤزسيؤنةء ئةوانةى دةبَيذن ،سلَيمانى دةكةينة
ثايتةختى رووناكبيريى ،كةسانَيكن كة ضاويان نة بة
َ
كؤمةلطاى
ميدياى ئازاد ،نة بة دةنطى ئازاد ،نة بة
ئازاد َ
هةلنايةت ،ئةوانة لةبنةإةتدا سلَيمانى ذينطةيان
نييةو خةويش بةوةوة دةبينين كة سلَيمانى شارى
ميليشاو شارى حيمايةو شارى دةسةآلتى رةهاى
خؤيان بَيت .ئةوانةى لة ئَيستادا بانطةشةى ئةوة
دةكةن ،سلَيمانى بكةنة ثايتةختى رووناكبيريى،
طرووثطةلَيكن كة دةي��ان��ةوَي��ت ،ب��ةم هوتافء
َ
دروشمانة َ
خةيالى
دلى رةنجاوى ئةم شارة ،بة
خؤيان ئاشتبكةنةوة.
كَين ئةوانةى سولةيمانى دارومولكى بابان،
دةكةنة ثايتةختى رووناكبيريى ،بةضى دةيكةن؟
بةو تةالرى هونةرةى كة كةمترين هونةرى تَيدا
نمايش دةكرَيتء لةبةرامبةردا هةرضى سياسيى
ئَيكسثايةرى كوردستانء عَيراق هةية وتاريان
تَيدا ثَيشكةش ك��ردووةو لةنيوةى وتارةكانياندا،
يان كارةبا بإاوة ،يان مايكةكان دةستى بة طيزة
طيز ك��ردووة .ئةرآ من دةثرسم ،بةضى دةيكةن
بة ثايتةختى رووناكبيريى ،بة كام هؤألء بة كام
طالَيرىء كام فَيستيظاألء كام ضاالكى؟
ئةرآ بؤ بيست َ
سالة لة خؤتان نةثرسيووة،
ئةطةر َ
هؤلى رؤشنبيريى سلَيمانى لةكاتى خؤيدا
رذَيمى لةناوضووى بةعس دروستى نةكرداية ،ئَيستا
ئَيوة دةبواية لةبةر بارانء سةرماو َ
سؤلةى زستانء
طةرماى هاويندا وةعزتان بداية ،سلَيمانى بةضى
دةكةن بة ثايتةختى رووناكبيريى ،بة وَيرانكردنى
خانووة كؤنء فرؤشتنى َ
مالة كةلةثورييةكانى؟
سلَيمانى ،كَين ئةوانةى دةيانةوَيت بيكةن بة
ثايتةختى رووناكبيريى ،فةرموون شاكارة ئةدةبيء
هونةرييةكانتان بخةنةإوو ،فةرموون خزمةتة
رؤشنبيريىء هونةرييةكانتانمان ثيشان بدةن؟
بةضى سلَيمانى دةكةنة ثايتةختى رووناكبيريى،
ب��ةو هةموو خزمةتء ث��رؤذة ستراتيذييانةى
لةبوارى هونةرو رؤشبيريدا بةئةنجامتان طةياندوون
لةسلَيمانيدا ،طريمان ئَيمة نايزانين ،فةرموون ئةو
دامةزراوة كةلتووريىء هونةرييانةمان ثيشانبدةن
كة لةسلَيمانيدا بة ئةنجامتان طةياندوون .سلَيمانى
خؤى شارَيكى زيندووةء رووداوة سياسييةكانء
طؤإانكارييةكان كة ل��ةم ش���ارةوة سةرضاوة
َ
َ
بةعةقلى رؤشنبيرء
ماندةلَين :سلَيمانى
دةطرن ،ثَي
َ
بةدلى هاوآلتيية
متةنةويرةكانى بيردةكاتةوةء
سادةء ساكارةكانى دةذى.

َ
بريارة
ئَيمةي خةلكي ئةم شارة ،نا ِرازين بةو ِ
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خوالنةوة لة هؤلَي ثةرلةماندا

مامؤستايان
دةسةآلتيان هةذاند
شـوان رابـةر
ئينسان بة َ
هةلوَيست
َ
هةلوَيست
دةناسرَيت،
ئينسان خؤشةويستء
ط�������ةورة دةك������اتء
َ
هةلوَيست
دةسةثَينَيت،
ش���ؤإشء ب��ةرخ��ودان
بةرثا دةك��اتء مافةكان
ب��ةدةس��ت��دةه��َي��ن��َي��ت،
َ
حكومةتء
هةلوَيست
دةسةآلت دةخاتة ذَير ثرسيارء دةيهةذَينَيت،
زؤركةس ثَيشتر نةياندةزانى مامؤستايانى ئاينى
ضةند كاريطةرنء ض رؤلَيكيان لةنَيو َ
خةلكدا هةية،
نازانن هةر مامؤستايةك باشترين ضةكء شوَينى
بةدةستة كة دوانطةء وتارء بانطةوازى هةية،
باشترين هةقيان بةدةستة كة ثةيامى خوايةء
باشترين َ
ثالثشتيان هةية كة خواى ثةروةردطارة،
َ
باشترين َ
لةطةلة كة جةماوةرة ،بؤية
خةلكيان
ثَيشتر حسابيان بؤ ن��ةدةك��ردن ،بةجؤرةها
شَيوة دةيانضةوساندنةوةء فةرامؤشيان
دةكردن ،مامؤستايانيان لة وتار الدةداء تاجيمء
سنورداريان دةك��ردن ،مووضةيان دةبإين،
داواى تةزكيةى حيزبيان لَيدةكردن ،دةيانخستنة
ذَير ثرسيارو كاريطةريى حيزبء حكومةتء
دةسةآلت ،كةضى كاتَيك باس لة ياساى جَيندةر
َ
خةلكء بيروباوةإى
كرا كة لةطةأل ئايينء
َ
موسولمانان ناطونجَيت ،مامؤستاكان زؤر
بوَيرانةء ئاقآلنة بة َ
بةلطةوة كةوتنة باسكردنى
ئةم ياساء ضةمكة ،ثةرلةمانء دةسةآلتيان
خستة قةفةسى تاوانباريىء راوةدون��ان ،بةم
َ
شلةقاندن ،دةسةآلتيان
ك��ارة طؤمةكةيان
هةذاند ،كاريطةريى خؤيان سةلماند ،كة ضةند
خاوةن بإيارء كاريطةرىء جةماوةرن ،كةواتة
ثَيويستة مامؤستايانى ئاينى هةميشة لةسةر
دذايةتيكردنى ئايينء ميللةت ،خاوةن َ
هةلوَيستء
َ
هاوهةلوَيست بن ،مامؤستايان هةموويان
لةسةر هةقء َ
هةلوَيست كؤكبن ،ئةوان بةرطريى
خةلكء ئاين بكةنَ ،
لة هةقء َ
خةلكيش بةرطريى
لةوان بكات ،دةبَيت حكومةتيش َ
ثالثشتى ئةوان
بكاتء حسابيان بؤ بكات ،بة َ
هةلوَيستى ئةوان
سةرؤكى هةرَيم ياساى جَيندةرى طةإاندةوة
ثةرلةمانء واذؤى لةسةر نةكرد ،ئةطةر ئةمإؤ
لة مريشك نةثرسينةوة بةيانى طاإانء مَيطةل
دةبرىء سوديشى نابَيتَ ،
هةلوَيستى
بة خإةوة
َ
ضةند مامؤستايةكى ئايينى لة هى ثةرلةمان
باشترء كاريطةرتر بوو ،ئةى ئةطةر بة طشتيي
مامؤستايانى ئاينى وتارى باشء هةق بدةنء
َ
َ
َ
لةطةليان بَيت،
خةلك
هةلوَيست بنوَيننء
هيض هَيزء دةسةآلتَيك خؤيان لة بةرامبةردا
راناطرَيت ،ثَيويستة مامؤستايان دةسةآلت بخةنة
ذَير كاريطةريىء راى خؤيان ،تا بة ئارةزووى
خؤيان بإيار نةدةنء تةراتَين بة َ
خةلك نةكةن،
ثَيويستة مامؤستايانى ئاينى هةموويان خؤيان
بة يةك الشة بزاننء لةسةر يةك بةجواب بَين،
بة تايبةت يةكَيتيى زانايان ،يان يةكَيتيى زانايانى
ئيسالميى سةربةخؤ دروستبكةن ،كؤإى
زانياريى فيقهى ئيسالمى دابنَينَ ،
هةلوَيست
لةسةر ثرسة ئايينييةكان وةربطرنء وتارى
لةسةر بدةنء بةياناتى لةسةر دةربكةن.

هةولَير
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كؤدةنطيى لةسةر خراث بةكارنةهيَنانى
مينبةرى مزطةوتةكان ثيَكديَت
الظة بةشارةت
ئاريان حةسةن
وتارء هةلَوَيستة توندةكانى بةش َيك
لة مةالكانى هةرَيمى كوردستان
لة بةرامبةر ضاالكوانانى ذنانء
كؤمةلَطةى مةدةنى طرذيى دروست
دةكات .ئةم نيطةرانييةش كؤدةنطييةكى
ل َيدةكةوَيتةوة بؤ خراث بةكارنةه َينانى
مينبةرى مزطةوتةكان.
رَي����ك����خ����راوى ئ����اس����وودة بؤ
بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذيى دذى
مَيينة ،لة كؤتايى تشرينى دووةم��ى
( ،)2010لة بةياننامةيةكدا ئيدانةى
وتارَيكى مةال ياسين حةكيمى،
كرد كة وتاربَيذى مزطةوتى
(حاجى عوسمانى عةالف)ةء
لة وتارةكةيدا «جارَيكى تر لة
رَيطةى مينبةرى مزطةوتةوة
رةوايةتى بة دياردةى خةتةنةكردنى مَيينة
داوةتةوة ،كة ضةندين َ
سالة رَيكخراوةكانى
َ
َ
هةولى بنةبإكردنى
كؤمةلطةى مةدةنى
دةدةن».
لةو كةمثةينةدا رَيكخراوى ئاسوودة
داوادةكات «حكومةتى هةرَيمى كوردستان
بة هيض شَيوةيةك رَيطة ن��ةدات شوَينة
طشتييةكان بة تايبةت مزطةوتةكان بؤ
رةوايةتيدان بة ثَيشَيلكاريى بةرامبةر
ئافرةتانءتوندوتيذيىخَيزانىبةكاربهَينرَيت،
بة ثَيضةوانةوة دةبَيت مينبةرى مزطةوتةكان
هؤكارَيكى طرنط بن بؤ ضةسثاندنى مافةكانى
مرؤظ ،بؤية هةق واية بةثَيى ياسا سزاى
ئةو كةسانة بدرَيت كة مينبةرى مزطةوت بؤ
مةبةستى تايبةتء لة دذى بنةماكانى مافى
مرؤظ بةكاردةهَينن».

دواى تَيثةإبوونى مانطَيك بةسةر
ئةو وت��ارةى مةال ياسين حةكيمدا،
َ
هةلسووإاوانى ذنان خؤثيشاندانَيكيان
بؤ ب��ةردةم ثةرلةماني كوردستان
رَي��ك��خ��س��ت ،ل��ة دذى كتَيبى
ونبوو) ،كة مةال
(راستييةكى
ف����ةرم����ان

ئومَيد قةرةداغى ،توَيذةر لة
بوارى ئايينةكان بة رؤذنامةى
راطةياند« :هيض كةس بة
ن��اوى ئايينيةوة بؤى
نيية سنوورى ئازاديى
قسةكردن طةمارؤ بدات،
بة بيانووى ثارَيزطاريكردن
بَيت لة ئايين ،يان بة بيانووى
ياساى شةريعةتةكان،
ضونكة ئايين بابةتَيكى
طشتيية هةر تاكَيك لة
َ
كؤمةلطة مافى
تاكةكانى
ئ���ةوةى ه��ةي��ة قسة
لةسةر ئايين
ب��ك��ات،
ب��ةآلم

خةرابةيى نووسيويةتىء تيايدا ناوى
َ
كؤمةلَيك ضاالكوانى ذنانى هَيناوةء تؤمةتى
هاندان بؤ بةدإةوشتىء دذايةتى ئيسالمء
هاندان بؤ تةآلقء تَيكدانى خَيزانى خستووةتة
ئةستؤيان.
ضاالكوانانى ذنان لةو خؤثيشاندانةدا كة
رؤذى  2011/1/5بةإَيوةضوو ،ياداشتَيكيان
ثَيشكةشى ثةرلةمانى كوردستان كردء
هةرسي
تيايدا ناإةزاييان ئاراستةي
َ
سةرؤكايةتييةكةي هةرَيمء ثةرلةمانء
ئةنجومةني وةزي���رانء حيزبء اليةنة
سياسييةكانء هاوآلتييان كردء داوايانكرد؛
مامؤستاياني ئاييني دةست لة كاروباري
َ
كؤمةلطة لة
رؤشنبيريي وةرن���ةدةنء
ضاالكوانةكاني ب��واري مافي ذن��ان هان
نةدةن.

دةبَيت رةضاوي رَيسا ئايينيةكان بكرَيت».
رؤشنبيرانى هةرَيمى كوردستان
بإوايان واية؛ لة َ
سالى ()2010دا زؤرترين
هَيرشيان لة اليةن زانايانى ئايينى ئيسالمةوة
كراوةتة سةرو دةستوةردراوةتة كاروبارة
رؤشنبيرييةكانةوة.
ئةوةى زؤر بارةكةى َ
ئالؤز كرد ،ئةو
لَيكدانةوةية بوو كة بةشَيك لة وتاربَيذةكانى
مزطةوتةكانى ش��ارى هةولَير بة َ
هةلة
لَيكدانةوةيان بؤ ضةمكى (جَيندةر) كرد ،كة
لة ياساى وةزارةتى رؤشنبيريىء الواندا
ئاماذةى ثَيكرا بوو ،ئةو مةاليانة ضةمكى
جَيندةريان بة ماناى (هاوسةرطيريى
هاوإةطةزيى) لَيكدابووةوة .لة كاتَيكدا دةيان
َ
سالة ئةم ضةمكة بة ماناى (يةكسانيى ذنء
ثياو لة مافدا) بةكارهاتووة.

عةبدوإلةحمان حةسةن بابةكر ،ئةندامى
ليذنةى ئةوقافء كاروبارى ئايينى لة
ثةرلةمانى كوردستان ثَييواية :بة هيض
شَيوةيةك نابَيت مةالكان قسة لةسةر
شتَيك بكةن ،كة ثةيوةنديى بةوانةوة
نةبَيت ،نابَيت بضنة سة مينبةرو بة
بةبي
ئ��ارةزووى خؤيان خيتاب بدةن،
َ
ثي بدرَيت.
ئةوةى رَيطةيان َ
ئةو ثةرلةمانتارة بة رؤذنامةى
راطةياند« :ئةو كَيشةيةى كة مةالكان
لةسةر وشةى جَيندةر نايانةوة ،تةنيا
لَيكتَينةطةيشتن بوو ،وشةى جَيندةر
واتة (ثَيكةوة ذيانء يةكسانيى) ،بةآلم
ئ��ةوان بة شَيوةيةكى تر لَيكيان
دايةوة ،بؤية نابَيت مةالكان لةسةر
هةرشتَيك كة بيانةوَيت قسةى
لةسةر بكةن ،ضونكة ئةوة دةبَيتة هؤى
تَيكدانء ئاذاوةنانةوة ،ئَيمة دةمانةوَيت
ئةو كةلتوورة بطؤإين ،نابَيت ئةوان لة
دذى ئةمةبن».
ئ��ةوةى جَيطةى نيطةرانيى زياترى
رؤشنبيرانة لَينةثرسينةوةى وةزارةت��ى
ئةوقافة ل��ةو مةاليانةى كة مينبةرى
مزطةوتةكان بة خراث بةكاردةهَيننء دةبنة
هؤى دروستكردنى بارطرذيى.
مةريوان نةقشبةندى ،وتةبَيذى ثَيشترى
وةزارةتى ئةوقاف بة رؤذنامةى راطةياند:
«مينبةرى مزطةوتةكان مينبةرَيكى رةسميية
لةسةر حكومةتء وةزارةت���ى ئةوقاف
دةذمَيرَيت ،كاتَيك قسةيةك ،يان فةتوايةك
بة ثَيضةوانةى راستييةوة بَيت ،لةسةريان
دةكةوَيت».
نةقشبةندى ،وتيشى« :وةزارةتى ئةوقاف
حةز ناكات كة مامؤستايانى ئايينى مينبةرى
مزطةوتةكان بةكاربهَينن بؤ شيكردنةوةى
بابةتَيك كة ثةيوةنديى بة ئةوانةوة نيية».

بؤ بةإيَز /رؤذنامةى رؤذنامة
بابةت  /روونكردنةوة
لة ذمارةى ()612ى رؤذنامةكةتاندا
لة ب��ةروارى( ،)2010/12/14راثؤرتَيك
ب�لآوك��راوةت��ةوة ،كة طواية وةزي��رى
ن��اوخ��ؤى ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان،
بةبآ بينينى خولى سةربازيى ،سآ
ثؤليسى ك����ردووة ب��ة ئ��ةف��س��ةر لة
س��ةر ئ��ي��دارةى هةولَيرء هاتوونةتة
بةإَيوةبةرَيتيى ثؤليسى هاتوضؤى
كةركوكء دةوام دةك��ةن ،هةروةها
دةرب����ارةى ئ��ةو دوو ن��ووس��راوةى
بةإَيز وةزي��رى ناوخؤى هةرَيم كة
بآلوكراوةتةوة ،لة رؤذنامةكةتاندا،
دةمانةوَيت ئةم روونكردنةوةية بدةين
بة رؤذنامةكةتان .بة نووسراوَيك
لة سةرؤكايةتيى ديوانى ئةنجومةنى

يان ياسا هةمواركردن ،يان ثةرلةمان ضؤلَكردن

وةزيرانى عَيراق بة بإيارى ذمارة()1-1
ديوانى ()500( )2010/4/2/1041/70
لة ئةفسةرانى ثارَيزطاى كةركوك بة
شَيوةيةكى طشتيى جَيطركران ،بة واذؤى
بةإَيز سةرؤكى ئةنجومةنى وةزيرانى
عَيراق بةإَيز (ن��ورى ماليكى) ،ئةو
سآ ئةفسةرةى كة لةإؤذنامةكةتاندا
ئاماذةى بؤ كراوةء ناويان هاتووة ،لةناو
ئةو ( )500ئةفسةرةدا ناويان هةيةء لةو
()46ئةفسةرةن كة لة بةإَيوةبةرَيتيى
هاتوضؤى ثارَيزطاى كةركوك دةوام
دةكةن كة لة راثؤرتةكةتاندا هاتووة،
ئةوانة تةنيا ثؤليسى س��ادةن .ئةمة
دوورة لة راستييةوةء هةريةك لةو سآ
ئةفسةرة ،مفةوةزى دةرةجة ()1بوونء
خاوةنى خزمةتَيكى زؤرنء بإوانامةيان
هةية ،بةآلم ديارة ثَيشتر دةرفةت نةبووة
بكرَين بة ئةفسةرى ثلة دوو ،بةآلم

سلَيماني

لةطةأل ئةم فةرمانةى سةرؤكايةتيى
ئةنجومةنى وةزيران طرتنيةوة كة زؤر
ثَيشتر شايةنى ئةوة بوون كة بكرَين بة
ئةفسةر لةياساى خزمةتء خانةنشينى
هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤى عَيراق،
هةموو مفةوةزَيكى ثلة يةك ،ئةطةر
خ��اوةن��ى بإوانامة بَيت ،دةب�َي��ت بة
موالزمى دوو ،ضونكة غوبنيان هةبووةء
ثَيشمةرطة بوون ،بؤيان حيساب كراوة
بة يةك روتبة بوون بة موالزمى يةك،
ب��ةإَي��ز وةزي���رى ن��اوخ��ؤى هةرَيمى
كوردستان ،لة سةرووى ياساوة نيية
َ
خةلكَيكى ثؤليس بكات بة
تا بتوانَيت
ئةفسةر ،ضونكة بةإَيزى زؤر ثابةندى
ياسايةء ثَيويست ناكات تانةى لَيبدرَيتء
باسى بكرَيت بةو شَيوةية ،ئةو ئةفسةرة
ثلة ب��ةرزة ،يان هةر كةسَيكى تر كة
ئَيوةى ئاطاداركردووةتةوة لةو زانياريية

بة ئيمزاي ئةم بريارة سةر شؤر ناكات ئةم شارة

َ
خةلكَيكى
ن��ادورس��تء ناإاستانة،
طَيرةشَيوَينة ،ئَيمة بةريئين لةو ئةفسةرةء
داواكارين بَيتةإوو بؤ روونكردنةوةى
راستييةكانء بةثَيضةوانةوة ئَيمة رَيطاى
ياسايى دةطةرينةبةر بؤ دةركةوتنى
راستييةكان.

عةميدى هاتوضؤ،
ساالر ئةحمةد فةقآ
بةإَيوةبةرى هاتوضؤى ثارَيزطاى
كةركوك

َ
بةلطةنامة ثَيويستةكانى
سةرجةم
تايبةت بة بةرزكردنةوةي ثلةى ئةو
ئةفسةرانة الى رؤذنامة ثارَيزراوة
ك��ة ب��ة ب��إي��اري وةزي����ري ن��اوخ��ؤ
ثلةكانيان بةرزكراوةتةوةو لة ثؤليسي
رَيثَيدراوةوة كراونةتة ئةفسةر.

هةلَةبجة

طةر دلَسؤزي ميللةتن ،لة خؤثيشاندان بؤ دةترسن

رؤذنامة

ضيتـــــ

بؤضوون

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11

nawxo.rozhnama@yahoo.com

بةفةرميكردنء ثراكتيزةكردني
دةسةآلتي ضوارةم
لة وآلتَيكدا كة ثةرلةمان بة ثَيي ويستء
خواستي حيزبةكاني دةسةآلت كاربكاتء
ياساكانيش هةر بةو شَيوة دةربكات كة بؤ
بةرذةوةنديي ئةوان بَيت( ،دةستَيك جل كة
تةنيا ثإ بةباآلي ئةوان بَيتء بةبةري كةسيتر
نةكات) ،تةنيا لةثَيناوي بةردةوامبووني
دةسةآلتي ئةواندا بَيت ،دةزطاكاني ديواني
ضاودَيريي دارايي ،يا كؤمسيؤني دةسثاكيي،
يا هةر دةزطايةكي تري ضاودَيريي ،ئةطةر
بيةوَيت ضاودَيريي كارةكاني ئةو حكومةتة
بكات ،هةرطيز سةركةوتوو نابَيت .
دةزطاكاني ضاودَيريي ،ضؤن دةتوانن
بةجي بكةن ،لة كاتَيكدا كة
ئةو كارة جَي َ
ياساكان هةر لة سةرةتاوة هيض بوارَيكيان
بؤ ضاودَيرييء رةخنة نةهَيآلبَيتةوة ،ياساي
خؤثيشاندانةكان َ
بةلطةيةكي زيندووة بؤ
سةلماندني ئةو راستييانة.
بةإَيوةبردني ئيدارةي وآلت لة هةموو
جيهاندا ،لة رَيطاي سآ دةسةآلتةكةوةية كة
بريتين لة حكومةت ،ثةرلةمان ،دةسةآلتي
دادوةريي ،دةبَيت كاري ئةم سآ دةزطاية،
بة تةواوةتي لَيكجياكرابَيتةوة ،ئيتر وآلت
لةسةر ئةو سكةيةي كة دةستوور بؤي
داناوة ،بةإَيوةدةضَيت.
ئيدارةي حوكمإانيي لة هةموو وآلتاني
ديموكراتيء ثَيشكةوتووي جيهاندا،
بةدةطمةن تووشي قةيرانء كَيشةي لةو
جؤرة دةبن كة لةوآلتي ئَيمةدا باسيان
َليوةدةكرَيت ،ئةويش بة هؤي تؤكمةييء
رَيكوثَيكي ياساكاني دةزطا حكومييةكانةوةية
لةو وآلتانةدا.
ل��ة ك��وردس��ت��ان ،زؤرج����ار ب��اس
لةوةدةكرَيت كة ثةرلةمان وةك ثَيويست
بة ئةركةكاني خؤي َ
هةلناسَيت ،بةثَيي ئةو
بؤضوونانة ،دةبَيت ثةرلةمان ضاودَيريي
كارةكاني حكومةت بكات ،ئةم بؤضوونة
لة كاتَيكدا دروستة كة وآلت خاوةني
حكومةتء ثةرلةمانَيكي بَياليةن بَيت،
واتة دوور لة دةستَيوةرداني حيزبيي،
ئةمة لة اليةكةوةء لة اليةكيي تريشةوة،
لة كوردستان ،ثةرلةمان رَينماييةكاني لة
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حيزبةكانةوة وةردةطرَيتء بةهةمانشَيوة
حكومةتةكةش لة اليةن حيزبةوة فةرمان
وةردةطرَيت ،كةواتة كآ ضاودَيريي كآ
بكات؟ بةإَيوةبردني ئيدارةي وآلت لةناو
ئةم تؤإة َ
ئالؤزةدا كة زنجيرةيةكي بَيكؤتايي
لَي َ
ئيدارييء
حيزبيي،
كهةلكَيشراوي
تةشريعيية ،كارَيكي ئاسان نييةء بطرة
َ
مةحاليشة.
لة كوردستاندا ،هةتا ئةمإؤش سةرؤكي
حكومةت بؤ ثإوثاطةندة بؤ حيزبةكةي،
لة كاتي سةرداني ناوضة جياجياكاندا،
س��ةرب��ةخ��ؤء راس��ت��ةوخ��ؤ ،ب��إي��اري
تةرخانكردني مليؤنةها دؤالر دةدات،
وةك لةم رؤذان��ةدا كة بينيمان لة يةكَيك
لة ياريطاكاني سلَيمانيء بة بةرضاوي
هةموو َ
خةلكي كوردستانةوة ،بإيارَيكي لةو
جؤرةي دا ،ياخود بإياري خانةنيشينكردني
ئةنداماني حيزبةكان بة ثلةي وةزيرء بة
جوملة ،ئايا ئةم جؤرة بإيارانة ،ناضنة
َ
طةندةليي ئيداريىء داراييةوة؟
خانةي
باشة لة كام وآلتي دونيادا ،بةبآ طةإانةوة
بؤ ثةرلةمانء ئةنجومةني ثالندانان ،بإياري
لةو جؤرة دةدرَي��تَ .
خةلكي كوردستان،
دةثرسن ئةوبإيارانة بة كام ياسا دةردةضن!
ئةو ياسايانةي كة بة نةكوآلويي دةيكةن بة
قوإطي َ
خةلكي كوردستاندا! ،كام دةستوور!،
ئةو دةس��ت��وورةي كة بةبآ ريفراندؤم
تَيثةإَينرا! ،ضؤن بةرثرسَيك َ
هةلدةسَيت
بةتةرخانكردني بودجةيةك لة ساماني
طشتيي كة لة ثالني حكومةتدا نةهاتبَيت.
بةإَيز سةرؤكي هةرَيم كة بةرثرسي
ب��اآلي ئ��ةم هةرَيمةية ،ناثرسَيت ،ئةم
ثارة تةرخانكردنة بةو شَيوة عيشوائيية
ضيية! ،ياخود ئةمة بةشَيكة لة مةرجةكاني
رَيككةوتنة ستراتيذييةكةي ه��ةردوو
حيزب كة دةبَيت بةوثَيية بوار بؤ يةكَيتي
بإةخسَيت ،بؤ ئةوةي بتوانَيت هاوسةنطيية
سياسييةكةي دواي س��ةره� َ
�ةل��دان��ي
بزووتنةوةي طؤإان راستبكاتةوة.
ل �َي��رةب��ةدوا كاتي ئ��ةوةه��ات��ووة كة
ئؤثؤزسيؤن داواي ياسايةك بكات

دةسةآلتى كورديى ض جؤرة

ئؤثؤزسيؤنَيكى دةويَت؟

ثةري ئةحمةد
كة دةسةآلتي ت��ةواو بدرَيت بة ميدياي
ئ��ازاد ،دوور لة ميديا حيزبييةكان ،بة
ئؤثؤزسيؤنيشةوة ،ضونكة نة ديواني
ض��اودَي��ري��ي داراي���يء ن��ة كؤمسَيوني
دةسثاكيي ،ئةو توانا لؤجيستييةيان نيية كة
بتوانن ضاودَيريي كارةكاني حكومةت بكةن،
بؤية:
 -١دةرك���ردن���ي ي��اس��اي��ةك ك��ة بة
شَيوةيةكي فةرميي دةسةآلت بة دةزطاكاني
ميدياي ئازاد بدات ،بة جؤرَيك كة ئةركء
فةرمانةكانيان لةو ياسايةدا نيشانةكرابن،
بؤ ئةوةي وةك َ
كؤلةكةيةكي سةرةكيي لة
ثرؤسةي بةإَيوةبردني وآلتدا بةشداريي
بكةن ،بؤ ثشكنيني ه��ةر مةلةفَيك كة
جَيطاي طومانبَيت ،بؤ هةموو وةزارةتء
دام��ودةزط��اك��ان��ي حكومةت ،ل��ة طشت
بوارةكاني كارطَيإييء داراييدا.
 -٢ثشتطيريكردني دةزطاكاني ميدياي
ئازاد لة هةموو بوارةكاندا ،دابينكردني
ب��ودج��ةي تايبةت ب��ؤ ب��ةإَي��وةب��ردن��ي
كارةكانيان.
 -٣قةدةغةكردني بآلوكردنةوةي
ضاالكييةكاني حكومةت لةاليةن دةزطاي
راطةياندني حيزبةكانةوة.
َ
كةنالي تايبةت بة
 -٤دامةزراندني
حكومةت بة شَيوةيةكي ثيشةييء بَياليةن،
بؤ بآلوكردنةوةي ضاالكييةكاني دةزطا
حكومييةكان.
-٥رَيطرتنءقةدةغةكردنيتةرخانكردني
بودجة لةاليةن بةرثرسة حكومييةكانةوة
بؤ هةر ثإؤذةيةك بَيئةوةي كة لة ثالني
ساآلنةي حكومةتدا هاتبَيت .
 -٦دةبَيت دةزطاكاني ميدياى ئازاد ،وةك
دةزطاي دادوةريي بة شَيوةيةكي بَياليةنانة
َ
َ
لةطةلدا بكرَيتء بة ياسا
هةلسوكةوتيان
ئةركء فةرمانةكانيان رَيكبخرَيت ،دوور لة
دةستَيوةرداني هيض اليةنَيك ،سةربةخؤبن
لة كارةكانياندا.
ب���ةم ج����ؤرة ،ه��ةن��ط��اوَي��ك ب���ةرةو
ضاكسازييء ديموكراتي دةنَيين ،ئةطةر
دةسةآلت بيةوَيت...

ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��ى س��ي��اس��ي��ى ب��ةوة
دةناسرَيتةوة كة خاوةن بةرنامةيةكى
هةمةاليةنى ف��راوان بَيتء ب��ةردةوام
ئؤثؤزسيؤنَيكى ب��وَي��رء رةخنةطرء
ض��اودي��رَي��ك��ى ب�َي��ش��ةرم بَيت بةسةر
ك��اي��ةك��ان��ى ح��ك��وم��إان��ي��ي��ةوة ،ئيشى
ئؤثؤزسيؤن نيية ستايشى كارةكانى
دةس��ةآلت بكاتء كةموكورتييةكانى
حكومةت ثينةءثةإؤ بكات وةك ئةوةى
دةس��ةآلت��ى ك��وردي��ى داواى دةك��ات،
َ
بةلكو ئةركى ئةساسيى ئؤثؤزسيؤن،
ئةوةية لةكاتى خؤيدا كةموكورتىء
َ
طةندةلييةكانى حكومةت بخاتةإوو،
لي بطرَيتء لةسةر هةر
جدييان
رةخنةى
َ
كةمتةرخةمييةك لة دامودةزطاى ياسايىء
خزمةتطوزاييةكانء روودانى دؤخَيكى
نائاسايى سياسيىء ئيداريىء ئابوورييدا،
كة كاريطةريى خراثى هةبَيت لةسةر
َ
كؤمةلطة ،ثَيويستة ثةرلةمانء
ذيانى
ئؤثؤزسيؤن ،وةزي��رو كاربةدةستانء
اليةنى ثةيوةنديدار بانط بكاتة ثةرلةمانء
َ
لةطةلدا بكةن،
لَيثرسينةوةى جدييان
ئ��ةوةت��ا لةكوردستاندا وةزيرةكانى
حكومةتى ه��ةرَي��م ،تةنانةت وةآلم��ى
ثرسيارى فراكسيؤنةكانى ئؤثؤزسيؤن
نادةنةوة ،بَيطومان ئةمةش دةطةإَيتةوة
بؤ ئةوةى كة دةسةآلتى كورديى ،زياتر
َ
عةقلييةتء كةلتوورى ستةمكارييةوة
لة
نزيكةء َ
رؤذبةإؤذيش دةستء ثةنجةى
لةطةأل ئةو كةلتوورة نةرمتر دةكاتء
َ
بةعةقلييةتَيكى
هةرطيز ناتوانَيت دةسةآلت
َ
مامةلة لةطةأل
م��ؤدَي��رنء تةندروست
ذيانى ديموكراسىء ئؤثؤزسيؤندا بكات.
ه��ةردوو حيزبى حاكم ،لةسةر نةريتى
ستايشكردنى س��ةرك��ردةء حيزبء
كارةكانى راهاتوونء رةخنةء قسةكردن
ميدياى
لةاليةن
لةكةموكورتييةكان
ئازادء ئؤثؤزسيؤنةوة ،دةخةنة خانةى
دوذمنايةتييةوة بؤ حكومةت.
ثَيش ()2009/7/25ء دروستبوونى
ئؤثؤزسيؤنَيكى ك��اراى بةهَيز ،كاتَيك

سيروان ذاذَلةيى
ميدياى ئازادء رووناكبيران كارةكانى
حكومةتء حيزبيان دةداية بةر رةخنة،
ه��ةزار تؤمةتى ن��اإةواي��ان دةخستة
َ
ثاليانء رؤذَي��ك تؤمةتى جاسوسى
وآلتانى ناوضةكةء رؤذيكيش بةتابوورى
ثَينجةم...تادء ئةمإؤكةش ئؤثؤزسيؤن
بةتايبةت بزووتنةوةى ط��ؤإان بةوة
تؤمةتبار دةك��ةن كة سةر بة عةرةبى
شؤظَينىء دوذمنانى كوردنء مةترسيى
ئةمجؤرة بيركردنةوانةى هةردوو حيزبى
َ
هةلبةستنى تؤمةتدا نيية بؤ
حاكم لة
ئؤثؤزسيؤنَ ،
بةلكو مةترسييةكة لةوة
طةورةترةو لةوانةية هةرَيمى كوردستان
بةرةو دةسةآلتى ديكتاتؤريى بةرَيتء
َ
كؤمةلطة
دواجارسةرجةم ئازادييةكانى
بكةونة بةر إَ
دلةقيى ئةو دةسةآلتةوة.
بةإَيز فازأل بةشارةتى ،ثةرلةمانتارى
فراكسيؤنى كوردستانيى ،ضةند هةفتةيةك
َ
كةنالى
ثَيش ئَيستاء لة ضاوثَيكةوتنى
KNNدا بةئاشكرا َ
دةلَيت ،بؤية ثرؤذةكانى
ئؤثؤزسيؤن لةاليةن ئَيمةوة رةتدةكرَينةوة
كة ثرسيان بة حكومةت ن��ةك��ردووة،
واتا بةثَيى بؤضوونى بةإَيزى ،دةبَيت
َ
بةدلى حكومةت ثرؤذةكان
ئؤثؤزسيؤن
بنووسَيتء بة فةرمانى حيزبى حاكم قسة
بكاتء لةسياسةتء بإياردانيدا سةربةخؤ
نةبَيت .بة كورتى ،دةس��ةآلت ئامانجى
ئةوةية كة ئؤثؤزسيؤن دةستةمؤ بكاتء
دةن��طء رةنطة جياوازةكان بكوذَيتء
َ
كؤمةلطةيةكى
كوردستان بكاتة وآلتء
بَيدةنطء مَيطةلى.
دةسةآلتى كورديى ،لةوة َ
دلنيا بَيت،
كاتَيك تةنيا ضةند رؤذنامةء رووناكبيرى
كةم لة كوردستان رةخنةى جدييان لة
دةسةآلت دةطرت ،نةيتوانى ئةو دةنطانة
خةفة بكات ،ئةمإؤكة ئؤثؤزسيؤنَيكى
بةهَيزء كارا ئامادةطى هةيةء سةدان هةزار
ئازاديخوازى لةثشتةوةيةء هاتوونةتة
مةيدان ،ئةوا بؤ هةميشة ناتوانَيت تةنيا بؤ
ساتَيكيش ،دةنطء رةخنةء ئازادييةكانء
ئؤثؤزسيؤن ،كث بكات.

دادطاكانى بيروأا
رةزا جةبار
يةكَيك لةو رَيطانةى كة دةسةآلتة
ديكتاتؤرييةكان دةيطرنةبةر بؤ طةيشتن
بة ئامانجةكانيان ،رَيطةى ياسايية ،بة
جؤرَيك هةركاتَيك بيانةوَيت شةرعيةت
بدةن بة كارةكانيان ثاساوى ياسايى
بةبى ياساء
بؤ دَيننةوة ،خؤ دةتوانن
َ
بنةما ياساييةكانيش هةرضييةكيان
بوَيت بيكةنء ئةنجامى بدةن ،بةآلم بؤ
شةرعيةتى ياسايىء ختووكةدانى َ
عةقلى
كؤمةلطةو َ
َ
خؤلكردنة ضاويان ،دَين ياسا
َ
مامةلةكردنيان لةطةأل
دةكةنة ثَيوةرى
هاوآلتييانداو بة ناوى ياساو جَيبةجَيكردنى
َ
خةيالى دةسةآلتى
ياساوة ئ��ةوةى بة
ديكتاتؤردا بَيت ئةنجامى دةدات ،كةواتة
دةتوانين َبلَيين؛ ياسا وةك دام��ةزراوة
بةشَيكة لة سيستمى دةسةآلتدارَيتى
ه��ةم��وو دةس��ةآلت��ة ج��ي��اوازةك��ان بة
دةسةآلتى ديكتاتؤريشةوة ،بةآلم ئةوةى
جياوازيى دةك��ات لةنَيوان سيستمى
دادط��ةري��ى دةس��ةآلت��ى ديموكراسىء
دةس��ةآلت��ى ديكتاتؤريدا ئ��ةوةي��ة؛ كة
دةسةآلتى ديموكراتى هاوشان لةطةأل
بوونى ياسادا بإواى ت��ةواوى بة مافى
هاوآلتييان هةية ،واتة مةبدةئى بإوابوون
بة مافى «هاوآلتى»بوونى هةيةو سيستمى
دادطةريى هيض نيية جطة لة هَيزى طةورةى
ثشتطيريى لة مافة تايبةتىء طشتييةكانى
هاوآلتييان ،بة ثَيضةوانةوة دةسةآلتى
ديكتاتؤريى تةنيا بإواى بة ياسا هةية
بةبى بوونى مةبدةئى سروشتى مافى
َ
هاوآلتييان ،بة جؤرَيك ياسا لةبرى ئةوةى
ثارَيزةرى مافةكانى هاوآلتييان بَيت،
دةبَيتة شوراى بةرطريكردن لة دةسةآلتء
هؤكارَيك بؤ ضةوساندنةوةى هاوآلتييان.

كورد بة درَيذايى مَيذوو بة ناوى
ياساوة غ��ةدرى ئينسانيىء نةتةوةيى
لَيكراوة ،ئةوة ديكتاتؤرةكانى رابردوو بوون
بة ناوى ياساوةء لةنَيو دادطا جياوازةكانى
ديكتاتؤريةتدا خةباتطَيإةكانيان دةكردة
رةمزى ئينسانيىء نةتةوةيى ،هةميشة
تَيكؤشةرانى كورد لةنَيو زيندانةكانى
بةعسدا بة بإيارى دادط��اك��ان ئةمرى
ل��ةس��َي��دارةدانء شةهيدبوونيان بؤ
دةردةضوو .واتة ياسا بؤ بةعس شةرعيةتى
جَيبةجَيكردنى خواستة ديكتاتؤرييةكان
بوو ،بؤ َ
خةلكى كوردستانيش نةطبةتىء
ثَيشَيلكردنى مافةكانى بوو.
ئَيستاش كَيشةى طةورةى ئةم هةرَيمة
ئةوةية ياسا بوونى هةية ،بةآلم مةبدةئى
ب��إواب��وون بة «م��اف» ئامادةيى نيية،
ئةمةش ديسان دةبَيتة كَيشةى طةورةى
هاوآلتييانى ئةم هةرَيمة ،كة خةونى بة
بوونى سةروةريى ياساء بإوابوون بة
مةبدةئى «ماف»ةوة دةبينى لة سةردةمى
دةسةآلتى كورديدا.
لة ئَيستادا كوردستان وةك سيستمى
دةس��ةآلت��دارَي��ت��ى كَيشةى ط��ةورةى
ئةوةية :هَيندةى دام���ةزراوةى ياسايى
بؤ قايمكردنى ثَيطةكانى سةثاندنى
َ
كؤمةلطةدا،
ئ��ةو دةس��ةآلت��ةي��ة لةنَيو
هَيندة بؤ ب��ةرذةوةن��دي��ىء ثاراستنى
مافةكانى هاوآلتييان نيية ،ه��ةروةك
كَيشةيةكى ديكةى دةسةآلتء سيستمى
دادطةرييةكةى ئةوةية؛ لة تةنيشتييةوة
شتَيك بوونى نيية بة ناوى بإوابوون
بة مافةكانى هاوآلتييانء رةخساندنى
زةمينةى جَيبةجَيكردنيان ،ئةوةتا بة
ناوى ياساوة دادطاكان بوونةتة شوَينى

وةرطرتنةوةى مافةكان لة هاوآلتييان،
تا ئةو رادةى لةم هةرَيمةدا دةرط��اى
دادطاكان خراونةتة سةرثشت بؤ هةموو
ئةوانةى وةك مافَيكى سروشتى بإوايان
بة دةربإينى بيروإاكانيان هةية .بينيمان
دوو نووسةرى جديى كايةى رؤشنبيريى
لة بةرامبةر دةربإينى بيروإاكانيان
َ
مامةلةيان لةطةأل
دادطا وةك «تؤمةتبار»
دةكات ،دادطايى بيروإاكانيان دةكرَين!!!.
ئةمة دواى ئةو لَيشاوة لة راثَيضكردنى
رؤذنامةكان دَيت بؤ بةردةمى دادطاو
َ
خةياليى ،خؤ ئةطةر
سزادانيان بة ثارةى
هةموو سكاآل ياساييةكان ،بة تايبةت
سكاآل لةسةر رؤذن��ام��ةو طؤظارةكان
ثاساويان ئةوة بووبَيت «ناإاستييةكيان»
َ
هةوالَيكدا بؤية دةدرَينة دادطا،
كردبَيت لة
ئةوا دةثرسين؛ لةدواى راثةإينةوة تائَيستا
بةرثرسانى ئةم وآلتة ضةند َ
بةلَينيان بة
َ
خةلك داوةو راستيان نةكردووة؟ ئةى
بؤضى ئةو دامةزراوة ياساييانة كةسيانى
نةبردة ب��ةردةم دادط��ا؟ هةروةها جَيى
خؤيةتى بثرسين :دةزطاكانى ضاودَيرى
َ
طةندةليىء
دارايى ضةند راثؤرتيان لةسةر
دزينى سامانى طشتيى ئامادة كردء لة
رؤذنامةكان بآلوكرايةوة؟ ئةى بؤضى
كةسَيكمان نةبينى سزاى ياسايى بدرَيت؟
َ
هةوالَيكى «ناإاستى» رؤذنامةوانى
تؤ َبلَيى
َ
كؤمةلطةى كوردى،
مةترسيى بَيت بؤ
َ
طةندةلييةى كة
يان ئةو هةموو دزىء
دةزطاكانى ضاودَيرى دارايى ئاشكرايان
دةكات؟ كةواتة لَيرة ياسا بوونى هةية
ب��ؤ ب��ةرذةوةن��دي��ى دةس���ةآلت ،ب��ةآلم
مةبدةئى بإوابوون بة ماف بوونى نيية بؤ
هاوآلتييان.
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خـوالنـةوة لـة هـؤلَى ثـةرلـةمـانـدا
ئامادةكردنى :هيوا جةمال

خؤمانةء دةستمان بة مووضةكةى خؤمانةوة
خةلك لة ض َ
طرتووةء نازانين َ
حالةتَيكدا دةذين،
ئةوةشى بؤ زيادكرد كة حيزبايةتيكردن
لة ثةرلةماندا ،زي��اد لة ثَيويست ثةرةى
سةندووة.
كةواتة ،ئةوة يةقينة كة لةنَيوان بةرداشى
ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلتدا ،مافةكانى َ
خةلك
هارإاون.
بؤئةوةى بيانووى ثةرلةمانتاران ببإم،
بؤ لَيثرسينةوةء بانطهَيشتكردنى دةسةآلتى
الثــةإة
نـمــوونــةى
جَيبةجَيكردن،
(يــــةك)ى رؤذنــامــةكــانى (هاوآلتى،
ئاوَينةء رؤذنامة)م لةماوةى مانطةكانى
(ئةيلول ،تشرينى يةكةم ،تشرينى دووةمء
كانوونى يةكةم)م وةرطرتووة ،ئةويش تةنيا
الثةإةى يةكةمى ئةو رؤذنامانة.
ئ���ةوةى ك��ة زؤر روون���ة ،مةسةلةى
دواخستنى بودجةية لةاليةن حكومةتةوة
كة بووة بة ثيشةى هةموو َ
سالَيكء ديارة
ثةرلةمانيش الى ئاسايى بووةتةوة ،بةآلم
ئةوة مافَيكى َ
خةلكةء نابَيت هيض كةسَيك لَيى
بَيدةنط بَيت.
وةك ثةرلةمانتارَيك َ
دةلَيت :دةكرَيت
َ
بخةملَينرَيتء
بةشَيوةيةكى رَيذةيى بودجة
حكومةت لةكاتى خؤيدا بينَيرَيتة ثةرلةمان.
بةثَيى زانيارييةكان ،زياتر ()%63ى
بودجة هةموو َ
سالَيك دةضَيت بؤ مووضة،
بةتايبةت مووضةى ثلةبةرزةكان ،بةآلم
هَيشتا كةموكووإيى زؤر لة مووضةى َ
خةلكدا
هةيةء ثةرلةمان دةيتوانى بة ضاوخشاندنَيك
بة رؤذنامةكاندا ،بَيئةوةى ئةرك بكَيشَيتء
بةدوايدا بطةإَيت ،هةندَيك زانيارى دةست
بكةوَيت.
ثةرلةمان دةيتوانى سةرؤكى هةرَيم
بانطهَيشتى ثةرلةمان بكات لة سةر زؤر ثرس
كة هَيشتا يةكاليى نةبوونةتةوة ،بةتايبةت
لةسةر ئةم ناونيشانانة:
هاوآلتي )12/12-678( :هاوآلتى ،ناوى
بَيسةروشوَينكراوانى شةإى ناوخؤ
بآلودةكاتةوة.
ئاوَينة)10/12-245( :

بةثَيى رووثَيوييةكى سةرةتايى ،بؤم
دةركةوتووة كة لةماوةى ()4مانطى رابردوودا
ثةرلةمان دةيتوانى النيكةم ()60جار داوا لة
(سةرؤكى ئةنجومةنى وةزيران ،وةزيرةكانء
سةرؤكى هةرَيم) بكات بضنة ثةرلةمان بؤ
روونكردنةوة ،يان لَيثرسينةوةيان.
لةماوةى خولى طرَيدانى يةكةم لة َ
سالى
دووةمى خولى سَييةمى َ
هةلبذاردنى ثةرلةمانى
كوردستاندا ،ثةرلةمانتارةكان ()19ياسايان
ثةسةندكردووة)101( ،ثرسياريان ناردووة
بؤ ئةنجومةنى وةزيران ،بةآلم بةثَيى لَيدوانى
سةرؤكى ثةرلةمان ،تةنيا ()41ثرسيار لةكاتى
ياسايى (ماوةى  15رؤذ) وةآلم دراونةتةوة.
بةشَيك لة ضاودَيرانء ثةرلةمانتاران،
باس لة بَيدةسةآلتيى ثةرلةمان دةكةن ،بةوةى
كة ناتوانَيت ئةركةكانى خؤى لةبةرامبةر
دةسةآلتدا راثةإَينَيت.
ذم��ارةي��ةك ،بيانوو بؤ ئةو مةبةستة
دةهَيننةوة ،بؤنموونة َ
دةلَين :دةبَيت ئاطامان لة
َ
حالى حكومةت بَيت ،حكومةتيش هى خؤمانةء
نابَيت زؤر فشارى بخةينة س��ةر ،هَيشتا
سيماى دووئيدارةيى ماوة ،دةبَيت رَيككةوتنى
ستراتيذيى يةكَيتىء ثارتى لـةبـةرضاو
بطرين...هتد.
َ
كؤمةلَيك بيانوو دةهَينةوة،
هةندَيكى تريش،
لةوانةش :زانيارييةكان بؤ ثةرلةمانتاران
فةراهةم نين ،وةزارةتةكان وةك ثَيويست
وةآلمى ثةرلةمانتاران نادةنةوة ،شةفافييةت
نيية...هتد.
ئةم بيانووانةء ضةندين بيانووى تريش
ريزدةكةن ،بةآلم دةكرَيت هاوآلتييان بإوا
بهَينن؟ ئةطةر واية ،بؤ ئةو مةسةالنة ناكةن
َ
لةخةلكى بطةيةنن؟ يان
بة دؤسيةء بة تةواوى
شتَيكى ترة؟
ثةرلةمانتارَيك ،بة راشكاويى هؤكارةكةى
بؤ روون��ك��ردم��ةوةء وت��ى :بَيجورئةتىء
َ
تةمبةليى
كةمتةرخةمىء
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ﺑﺎﺭﺯﺍ
َ ﻧﻰ ﺑﺆ ﺳﺔﺭ
ﺅﻛﺎﻳﺔﺗﻰ
ﻫ
ﺔﺭﻳﻢ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺩ َ
ﺓﻛﺮﻳﺘﺔﻭﺓ

ﺭﺅﺫﻧﺎﻣﺔﻳﺔ

ﻛﻲ ﺳﻴﺎﺳ
ﻴﻲ ﻃﺸﺘﻴﻲ ﺋ

َ
ﺗﺎﻟﺔﺑﺎﻧﻰﺀ
ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻰ
ﺳ
ﺘﺎﻳﺸﻲ ﺑﺈ
ﻛﻮﺷﺘ َ ﻳﺎﺭﺩﺓﺭﻯ
ﻮﺑﺈﻳ
ﻚ ﺩﺓﻛﺔﻥ

ﺔﻫﻠﻴﻴﺔ ﺿﺎﺛ

ﺨﺎﻧﺔﻱ ﺭﺓﻧﺞ

ﺩﺓﺭﻳﺪﺓﻛﺎﺕ

ﺳﺎﺯﺩﺍﻧﻰ :ﺋﺎﺭﺍ

ﺋﻴﺮﺒﺍﻫﻴﻢ

ﻟﺔﻫﺔﺭﻳﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻯ
َ ﻤﻰ
ﺭﺅﻧـــﻰ
ﺋﺎﺳﻴﺎ
ﺩﺍﻭﺍﻛﺎﺭﻳﻴﺔﻛﻰ ﺯﺅﺭﻯ
ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎ
ﻛــﻮﺭﺩﺳــﺘــﺎﻥ ،ﻳﺔﻛﻴ ﺋﺆﻳﻞ
ﻣﻮﺍﺳﺔﻓﺎﺗﻰ ﺟﻴﻬﺎﻧﻰ ﻟﺔﺳﺔﺭﺓ،
ﺧﺆﻣﺎﻟ
ﺭﺅﻧﻰ
ﺋﻮﺗﻮﻣﺒﻴﻞَﻴﻴﺔﻛﺎﻥﺀ ﻟﺔﺩﻭﻭ َ ﻜﺔ ﻟﺔ
ﺑﺔﺛﻴﻰ
ﺿﻮﻧﻜﺔ َ
َ
َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴ َ
ﻨﺪﺭﻳﺖ».
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴﻨﻦ ،ﺛﺎﻵﻭﻃﺔﺩﺍ
ﺑﺔﺷﺔﻛﺎﻧﻰ
َ
ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻛﺔ ﺋﺎﻣﺎﺫﺓ
ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻯ
 ١٠٠ﻫــﺔﺯﺍﺭ ﻟﻴﺮﺘ ﺑــﺔﻭﺓﺩﺓﺩﺍﺕ ﺧﺎﻭﺓﻧﻰ
ﺧﺎﻭﺓﻧﻰ ﺋﺆﻳﻞ) OILﺭﺅﻧﻰ ﺋﺎﺳﻴﺎ
ﺭﺅﻥ
ﻛﺔ ﺭﺅﺫﺍﻧﺔ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﺔﺳﺔﺭ
ﻛﺎﺭﻃﺔﻯ (ASIA
َ
ﻫﺎﻭﻛﺎﺕ َﺛﻴ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴﻨﻦﺀ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺔﻳﺎﻥ
ﺑﺔﻭﺓﺩﺓﺩﺍﺕ ﻛﺔ
ﺭﺅﻧﻰ ﺋﺎﺳﻴﺎ
ﻟــﺔﻻﻯ ﺸﻴﻮﺍﻳﺔ ﻛﺔ
ﺳﺔﺭﺓﻛﻰ
ﺋﺎﻣﺎﺫﺓ
ﻜﺪﻳﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻛﺔﻳﺎﻥ
ﻟﺔﺯﻳﺎﺩﺑﻮﻭﻧﺪﺍﻳﺔ ،ﺛﺎﻵﻭﻃﺔﻛﺔ َﺛﻴ َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔ ﻫﺎﻭﻵﺗﻴﺎﻥ ﻧﻴﻴﺔ ﻭﺷﻴﺎﺭﻳﻴﺔﻛﻰ
ﺖ ،ﻛﺔ ﺑﺔﺷﻰﻟﺔﺿﻮﺍﺭ ﺑﺔﺷﻰ
ﺑﺆ
ﻃﺸﺘﻰ ﺭﺅﻥ
ﻟﺔﺗﻮﺍﻧﺎﻳﺪﺍﻳﺔ
ﻧﺎﻭﺧﺆﻳﻴﺔﻛﺎﻥ.

-٢
ﻓﺔﺭﺓﻧﺴﺎ
ﺛﺆﻟﻴﻤﺔﺭ :ﻛﺔ ﻟﺔ
ﺩﺓﻛﺮﻳﺖ .ﺩﻭﻭ ﻭﻵﺗﻰ
 -٣ﺩﺍﺑﻦﻴ َ
َﺋﻴﻜﺴﺆﻥ ﺋﺔﺩﺓﺗﻴﻆ ﻛﺔ )
ﻣﺆﺑﻴﻠﻰ
ﺋﺆﻟﻮﺍ( ﻟﺔ
ﻛﺔ
َ
ﻳﺔﻛﻴﻜﺔ ﻟﺔ ﻓﺔﺭﺓﻧﺴﻴﺔﻭﺓ ﺩﺍﺑﻦﻴ ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻯ
ﺟﻴﻬﺎﻥ ﻟﺔ
َ
ﺩﺓﻛﺮﻳﺖ،
ﺑﻮﺍﺭﻯ ﻧﺔﻭﺕﻃﺔﻭﺭﺓﺗﺮﻳﻦ َﻛﻮ

ﺋﻴﺘﺎﻟﻴﺎﺀ

ﺑﺔﻛﺎﺭﻫﻴ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺒﻬﻴَﻨﻴﺖ ،ﺭﺅﺫﺍﻧﺔ  ١٠٠ﻳﺔﻛﺔﻣﻰ
ﻣﺔﻛﻴﻨﺔﻛﺎﻥ ﺯﻳﺎﺗﺮ ﺩﺍ .ﺋﺔﻡ ﻣﺎﺩﺩﺍﻧﺔﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻛﺎﻧﻰ
َﺔﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻯ
َ ﻨﺎﻧﻰ ﺛﺈﺅﺫﺓﻛﺔ َ
٩ﺳﺎﻟ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻥ
ﻫﺔﺯﺍﺭ
ﺭﺅﻧـــﻰ
ﺛﺎﻛﻜﺮﺩﻧﺔﻭﺓﻯ ﻧﺎﻭ ﺩﺓﻛﺎﺕﺀ ﻭﺓ ﻫﺔﻟ ﺗﺔﻣﺔﻧﻰ
ﺋﺎﺳﻴﺎ
ﺗﻌﺒﺌﺔ( ﻟﺔﻛﺎﺭﻃﺔﻯ َﺗﻴﻜﺔﻟﻫﺎﻭﻛﺎﺕ ﺑﺔﺷﻰ
ﻟﻴﺮﺘ ﺛﺎﻙ
ﺩﺍﻣــﺔﺯﺭﺍﻭﺓ،
َﺪﺓﺳﺘﻴﺖ
َ
ﻛﺔﻣﺮﺘﺓﺀ
ﺩﻭﻭﺓﻣﻰ
َﻜﺮﺩﻥﺀ
ﺧﺎﻭﺓﻧﻰ
ﺭﺍﻃﺮﺗﻨﻰ ﻧﺎﻭ ﻣﺔﻛﻴﻨﺔﻭ َ
ﺟﺔﺧﺘﻠﺔﻭﺓﺩﺓﻛﺎﺗﺔﻭﺓ
ﺫﺓﻧﻂﺀﺑﺔ ﻛﻮﺍﻟﻴَﺘﻰ
ﺋﺆﻳﻞ ﻟﻴﺮﺘ
ﻧﺔﻫﻴﺸﺘﻨﻰ
-٤
ﻣﺔﻛﻴﻨﺔﺀ
ﻛﺔ ﻟﺔ ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻛﺔ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﺪﺍﻳﺔ ﺭﺅﺫﺍﻧﺔ ﺛﺈﻛﺮﺩﻥ )ﻣﺰﺝﺀ
ﺭﺅﻥ ﺑﺔ ﺛﻠﺔ
ﺑﺔﺭﺯﺗﺮﺓ
َ
ﺋﺔﻧﺘﻴﻔﺮﻳﺰ:
ﺩﺍﻣﺔﺯﺭﺍﻧﺪﻧﻴﻴﺔﻭﺓ َ
ﺗﺸﺤﻴﻢ ﻛﺮﺩﻧﻰ.
ﺑﺰﻭﻳ
ﺗﺎﺋﻴﺴﺘﺎ ﺗﺔﻧﻬﺎ ﻳﺔﻙ ﺳﺔﺭﺓﺗﺎﻯ
ﺑﺆﻃﺮﻓﺘﻰ َ
ﺑﺔﺳﻮﻭﺩ ﻭﺓﺭﻃﺮﺗﻦ ﺟﻴﺎﻭﺍﺯﺓﻛﺎﻥ  ٢٠٠ﻫﺔﺯﺍﺭ
ﺳﺎﺭﺩﻛﺮﺩﻧﺔﻭﺓﻯ
ﺳــﻮﻭﺩﻯ
ﻨﺔﺭﻯ ﻟﺔﺳﺔﺭ
َﻛﻴ
ﻟﺔ ﺭﺅﻧﻰ
ﻟﺔ ﺛﺎﻵﻭﻃﺔﻯ َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺒﻬﻴَﻨﻴﺖ
ﺑﺔﺳﺘﻦ ﻟﺔ ﻛﺎﺗﺔ ﻣﺔﻛﻴﻨﺔﻭ َﺇﻳﻄﺮﻯ ﻫﺔﻳﺔ ﺑﺆ
ﺩﺭﻭﺳﺘﻨﺔﺑﻮﻭﺓ،
ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻫﺔﻣﻮﻭ َﻋﻴﺸﺔﻯ ﻟﺔ
ﺛﺎﻵﻭﻃﺔﻛﺎﻧﻰ ﺟﻴﻬﺎﻥ
ﺩﺓﻛﺎﺕ
ﺛﺎﻵﻭﻃﺔ
ﺮﺍﺩﺍ
ﻛﺔ ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ ﻧﺎﻭﺧﺆ ﺀ
ﺑﺨﺮﻳﺘﺔ ﺿﻮﻧﻜﺔ َﺛﻴ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔ َ
ﺭﺅﺫﺍﻧﺔ ﺳﺔﺩ
ﺳﺔﺭﺓﺗﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔﻛﺎﻥ
ﺛﺸﻜﻨﻴﻨﻰ ﺑﺆ ﺑﺎﺯﺍﺇﺓﻭﺓ
ﻫﺔﺯﺍﺭ ﻟﻴﺮﺘ
ﺳﺎﺭﺩﺓﻛﺎﻧﺪﺍ.ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴَﻨﻦ ﻟﺔ ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ ﺑﻴﺎﻧﻰ،
ﺸﺌﺔﻭﺓﻯ ﺋﺔﻭ
ﻭﺓﺭﺩﺓﻃﺮﻳﺖﺀَﺭﻭﻧﻰ ﺧﺎﻭ
ﻭﺓﻙ ﺛﺆﻟﻴﻤﺔﺭﺀ َ
ﺩﺓﻛﺮﻳﺖ .ﺩﻭﻭﺟﺎﺭ ﻟﺔ
َ
َ
ﻓﺮﻳﺰﺀ
ﺗﺎﻗﻴﻄﺔﺩﺍ
ﻣﻮﺍﺩﻯ
ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻛﺔ
ﺿﺔﻧﺪ ﺟﺆﺭﻳ
ﺑﺔﺀ ﻫﺆﻳﺔﻭﺓ
ﺳﺔﺩ ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻯ ﺭﺅﻧﻰ
ﻓﺔﺭﺓﻧﺴﺎ ﻭﺓﺭﺩﺓﻃﺮﻴﻳَ ﻜﻰ ﺗﺮﻟﺔ
ﺋﺔﺩﺓﺗﻴﻒﺀ ﺋﺔﻧﺘﻰ
ﻳﺔﻛﺔﻣﻰ ﺛﺈﺅﺫﺓﻛﺔ ﻟﺔﺩﻭﻭﺑﺔﺵَﺛﻴ
ﻭﻵﺗﺎﻧﻰ
ﻛﺎﺭﻣﺔﻧﺪﺓ ﺗﺔﻧﻬﺎ ﺋﺎﺳﻴﺎ ﺋﺆﻳﻞ،
ﻫﺎﻭﻛﺎﺕ
ﻫﺔﺭﻭﺓﻫﺎ َ ﺖﺀ ﺑﺔﻛﺎﺭ
ﺩﺍﻣـــﺔﺯﺭﺍﻭﺓﺀ ﺑﺔﺷﻰﻟﺔﺑﺔﺭﻭﺍﺭﻯ ﻜﻬﺎﺗﻮﻭﺓ ،ﺑﺔﺷﻰ
ﺩﺓﻫﻴﻨﺮﻳ ﺋﻴﺘﺎﻟﻴﺎﺀ
ﺧﺎﻭﺓﻧﻰ ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻧﻰ
ﻟﺔ َ
/١٩
ﺟﺆﺭ ﺭﺅﻧﻰ ﻟﻲ ﺑﺎﺳﻰ ﻟﺔﻭﺓﻛﺮﺩ َ َ ﺖ.
ﺛﺎﺭﻳﺰﻃﺎﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮﻯﻟﺔﻧﺎﻭ َ
٢٠٠١/٣/٢٧ﺩﺍ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺪﺍ،
َﺛﻴ ٢٠٠٤/٥
َﻋﻴ
ﺗﺎﻳﺒﺔﺗﻴﺎﻥ ﻫﺔﻳﺔﺀ
َﺩﻭﻭﺓﻣــﻰ ﻟﺔ
ﻛﺔ
ﻟﺔ ﺟﺆﺭﺓﻛﺎﻧﻰَ ﺑﺔﺭﻫﺔﻡ
ﻧﺎﻣﻴَﻨﻴَﺘﺔﻭﺓ ﻟﺔ
ﺑﺔﺷﻴﻮﺓﻳﺔﻛﻰ ﺑــﺔﺭﻭﺍﺭﻯ
ﺩﺓﻫﻴﻨﻦ ،ﺿﺔﻧﺪﻳﻦ
ﺗﺔﻧﻬﺎ ١٠ﺩﺓ ﺮﺍﻗﺪﺍ ﺳﺘﺎﻓﻰ
ﺸﻜﺔﻭﺗﻮﻭﺗﺮ
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﺎﺭ ﻟﺔﻭ
َ
ﻟــﺔﺑــﺎﺭﺓﻯ ﺩﺍﻣﺔﺯﺭﺍﻭﺓ
ﻧﻤﺮﺓﻛﺎﻧﻴﺎﻥ
ﺳﺆﺭﺍﻥ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﺮﺘﺀ
ﻃﺎﺯﺀ ﺑﺔﻧﺰﻳﻦﺀ ﻛﺔ ﺑﺮﻳﺘﻦﻴ
ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻳﺔﺩﺍﺑﺎﺳﻰﺩﺓﻛﺔﻥ .ﻛﺎﺭﻣﺔﻧﺪﻯ ﻃﺔﻧﺠﻴﻨﺔﻛﺎﻥﺀ
ﻛــﺎﺭﻯ
ﻟﺔﺳﺔﺭﺓﺗﺎﻯ ﻣﺤﺔﻣﺔﺩ ﺋﺔﻣﻦﻴ،
SAE, SAE٥٠) ,٢٠W٥٠ﻫﺎﻳﺪﺭﺅﻟﻴﻚﺀ
ﻣﺤﺔﻣﺔﺩ ﺋﺔﻣﻦﻴ،
١٠
 ٤٠ﻫﺔﺯﺍﺭ ﺩﺭﻭﺳﺘﺒﻮﻭﻧﻰ
ﺋﺎﺳﻴﺎ ﺋﺆﻳﻞ ﻭﺗﻰ ﺧﺎﻭﺓﻧﻰ
ﺩﺍﻭﺍﻛﺎﺭﻯ
ﺛــﺈﺅﺫﺓﻛــﺔﻭﺓ ،ﺳــﺆﺭﺍﻥ
ﻫﺔﺯﺍﺭ , ٤٠ (٥W٣٠ ,١٥W٤٠
ﺑﺆ َﺫﻳﺮﺧﺎﻧﻰ »ﺋﺔﻡ
ﻟﺔ َﺋﻴﺴﺘﺎﺩﺍ ﻟﻴﺮﺘ ﺭﺅﻧﻴﺎﻥ ﺛﺈﺅﺫﺓﻛﺔﻳﺎﻧﺪﺍ،
ﻨﺎﻭﺓ،ﻟﺔﻭﺓﻛﺮﺩﺭﺅﺫﺍﻧﺔﻛﺔ ﺯﺅﺭﻯ
ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻯ ﺭﺅﻧﻰ ﺛﻴ ﻫﺎﻭﻛﺎﺕﻛﻴﻠﺆﻣﺔﺗﺮﻯ ﻟﺔ َ
ﻃﺔﻝ ﺩﺍﻳﺔ .ﻛﺔ ﻃﺮﻧﺘﻰ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻬﻴ
ﺑﺔﻫﺆﻯ
َ
ﺛﺈﺅﺫﺓﻳﺔ َﺯﻭﺭ ﺳﻮﺩﻣﺔﻧﺪﺓ َ
ﺑﺔﺷﻰ
َ
ﺑﺔﻵﻡ
ﻟﺔﺳﺔﺭﺓ»
ﺋﺎﺳﺘﻴﻜﻰ ﺑﺔﺭﺯﻯﺋﺎﺑﻮﻭﺭﻯ َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ ﺭﺅﻧﻰ ﺯﻳﺎﺩﺑﻮﻭﻧﻰ
ﻫﺔﺭﻳﻤﻰ
ﻜﻬﺎﺗﻮﻭﺓ ﻟﺔ
َﺳﻴﻴﺔﻣﻰ
ﻫﺎﻭﻛﺎﺕ
ﻫﺔﻳﺔ ﺑﺆ
ﺟﺆﺭﺓﻛﺎﻧﻰ
 ١٠ﻫﺔﺯﺍﺭ
ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥﺀ
ﺛﺈﺅﺫﺓﻛﺔﻯ
ﺋﺎﺳﻴﺎ ﺋﺆﻳﻞ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﺔﺳﺔﺭ
ﺗﺎﻗﻴﻄﺔﻳﺔﻙ

ﻟﺔﺛﻴَ ﻨﺎﻭ
ﺭﻳﻜﻼﻡﺀ
ﻧﺎﺳﺎﻧﺪﻧﻰ
ﺛﺈﺅﺫﺓ ﺑﺎﺯﺭ
َ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻣﺎﺭﻛﻴَ ﺘﻴﻨﻂ
ﻃﺎﻧﻴﻴﺔﻛﺎﻥﺀ
ﻟﺔﺧﺰﻣﺔﺗﻰ ﺋﻴَ
٠٧٧٠١٥٠٩٠٣٢
ﻮﺓﺩﺍﻳﺔ ،ﻛﺔﺭﺗﺔﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮﻯ
ﺛﺔﻳﻮﺓﻧﺪﻳﻤﺎﻥ ﺛﻴَ ﻮﺓ ﺋﺎﺑﻮﻭﺭﻯﺀ
ﺑﻜﺔﻥ ﺗﺎ ﺯﻳﺎﺗﺮﻃﺮﻧﻄﻰ ﺩﺍﻥ
ﺑﺔﺧﻮﻳَ
ﺑﺔﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ
ﻨﺔﺭﺍﻧﺘﺎﻥ
ﺧﺆﻣﺎﻟَﻰ
َ
ﻫﺔﻭﻟﻴﺮﺀ ﺩﻫﺆﻙ ﺑﻨﺎﺳﻴَ ﻨﻦﻴ.
٩

ﻧﺮﺥ

)
 (١٠٠٠ﺩﻳﻨﺎﺭ

َ
ﻟﺔﺯﻳﺎ
َﺩﻛﺮﺩﻧﻴﻜﻰ
ﺋﺎﺷﻜﺮﺍﺩﺍ
َ
ﻟﻴﺒﺎﺳﻴ
ﻜﻰ ﺫﻳﺮﺓﻭ
ﺓﻯ ﺷﺎﺫﻧﻲ
ﺑﺔﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺩﺓﻓﺮﺅﺷ َ
ﺮﻳﺖ

ﻝ ١٨

ﺗﺮﻴﺍﺫ )٠

ﻮﺗﺆﻣﺒﻴﻠﺔﻛﺔﺕ«

ﻟﻴﺮﺘ
ﺷﻴﻜﺎﺭﻯ ﺭﺅﻥﺀ
ﻛﺔ
ﺳـــﺆﺭﺍﻥ ﻣـ
ﻫﺔﻣﻮﻭ ﺛﺎﺭﻳﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ ﺋﺔﻡ ﺛﺎﺭﺍﺳﺘﻨﻰ
ﻟﺔﺭﺅﺫﻳﻜﺪﺍ ﺭﺅﺫﺍﻧﺔ
َ
ﻫﺔﻣﻮﻭ
ﺋﺎﺷﻜﺮﺍﺩﺓﻛﺎﺕ ﻛﺔـﺤــﺔﻣــﺔﺩ
ﺯﻳﺎﺗﺮ ﻟﺔ
ﻫﺔﺭﻭﺓﻫﺎ
ﺩﺓﻛﺮﻳ ﻧﺔﻭﺕﺀ ﻃﺎﺯﻭ
َﺭﻳ
َ ﺰﻃﺎﻛﺎﻧﻰ
ﺫﻳﻨﻄﺔ ،ﺩﻭﻭ
ﺑﺆ َ
ﺋﺔﻭ
َ
ﻟﺔﺳﺔﺭﺓﺗﺎﺩﺍ ﺋﺔﻭﺓﻯ ﺧﺴﺘﺔﺇﻭﻭ َ
ﺩﺓﻛﺮﻳﻨﺔ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴﻨﻦ.
ﺛﺎﺭﻳﻄﺔﻯ ﻧﺰﻳﻜﺔﻯ َﻋﻴﺮﺍﻗﺪﺍﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻳﺔ ﺑﺔﺳﺔﺭ
ﻛﺎﺗﻰ ﺟﻴﺎﻭﺍﺯﺩﺍﺖﺀ ﻫﺔﻣﻮﻭ ﻫﺎﻳﺪﺭﺅﻟﻴﻚ
ﺋــﺔﻣــﻦﻴ ،ﺋــﺔﻭﺓ
ﺭﺅﻧﺔﻛﺔﻭﺓ
ﻛﺔ
َ ﺰﻃﺎﻛﺎﻧﺪﺍ ١٠٠
َ
َ
ﻛﺆﻧﺘﺈﺅﻟ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻴﻚ
ﻧﻤﻮﻧﺔﻯ ﻟﻴ َ
َﻲ
ﺛﺎﻵﻭﻃﺔﻭﺓ
ﺭﺍﺳﺘﺔﻭﺧﺆ
ﺑﻶﻭﺩﺓﻛﺮﻳﺘﺔﻭﺓ ﻟﺔ
ﺛﺎﺭﻳﺰﻃﺎ ﻛﺔ
ﺑﺔﻃﻮﺫﻣﺔﻯ ﺩﻭﻭ ﻣﻠﻴﺆﻥ ﺛﺈﺅﺫﺓﻛﺔ
ﻣﻮﺣﺔﺳﺔﻧﺎﺗﺎﻧﺔﻯ ﻛﺔ
ﺯﻳﺎﺗﺮ ﻟﺔ ﺋﻴﺘﺎﻟ
َ
ﺑﺮﻳﻜﺎﺭﺓﻭﺓ ﻛﺔ
َﻴﺎﺀ
ﻮﺓﺭﺩﺓﻃﺮﻴﻳ ﻟﺔ ﺑﻮﻭﺓﺀ ﺩﺓﺳﺘﻰ ﺛﻴ
َ
ﺩﺓﻳﻬﻴﻨﺮﻳ
ﻫﺔﺑﻴ
َ
ﺩﺓﺭﺑﺎﺭﺓﻯ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﻧﺎﻭﺓ».
ﻟﺔﻫﺔﻣﻮﻭ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻛﺮﻳﺖ ﻟﺔﻻﻳﺔﻥ َ ﺖﺀ
ﺛﺴﺜﺆﺭﻳﺸﺔﻭﺓ
ﺿﺔﻧﺪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﺎﻥ ﻟﺔﺳﺔﺭ
ﻓﺔﺭﺓﻧﺴﺎﻭﺓ
ﺛﺎﺭﻳ
ﺑﺔﺷﻴَ ﻜﺮﺩﻭﻭﺓﺀ ﻭﺭﺩﺓ ﺩﺅﻻﺭ ﻟﺔﻳﺔﻙ ﻛﺔﻫﻴﺾ ﺟﻴﺎﻭﺍﺯﻳﻴﺔﻛﻰ َ ﻦﺀ ﻣﺎﺩﺓ
َﺖ َ
ﺟﺆﺭﻯ
ﺧﺴﺘﺔﺇﻭﻭ
ﺑﺆ ﺋﺔﻭﺓ ﺰﻃﺎﻯ َ
ﻫﺎﻭﻛﺎﺕ ﺑﺔﺷﻰ ﺷﻴﻜﺎﺭﻯ ﺑﺆ
ﻟﺔﺋﺔﻭﺭﻭﺛﺎ ﺑﺔ ﻧﻴﻴﺔ َ
ﻛﺎﺭﻣﺔﻧﺪﻯ
ﺑﺔﺭﻧﺎﻣﺔﻳﺔﻙ ﺑﺆ َ ﻜﻰ َﻟﻲ ﺑﺆﺗﺔﻭﺓﺀﻭﺭﺩﺓ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
ﻟﺔﻃﺔﻝ ﺋﺔﻭﺳﺔﺭﺓﻛﻴﻴﺔﻛﺎﻧﻰ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻴﺔﺀﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻧﻴﻴﺎﻥ
ﻟﺔ
ﻃﺔﺇﺍﻧﺪﺓﻭﺓ
ﺑﺔﻧﺰﻳﻦﺀ ﻛﺔ ﻫﺔﻣﻮﻭ ﺭﺅﻧﺔﻛﺎﻥ ،ﻧﺎﻭﺑﺮﺍﻭ
َ
ﻓﺮﻭﺷﺘﻦﺿﻮﺍﺭﺓﻣﻰ ﺛﺈﺅﺫﺓﻛﺔﻯ َ
ﻧﺎﻭﺧﺆﻳﻰ
ﺋﺔﻧﺠﺎﻣﺪﺓﺩﺓﺭﻳﺖ،
ﻃﺔﺷﺔﺛﻴﺪﺍﻥﺀ ﻗﺎﺯﺍﻧﺠﻰ ﺛﺈﺅﺫﺓﻛﺔ ﺑﺔﺭﺩﺓﻭﺍﻡ
ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥﺀ َﻋﻴ ﺋﺎﻣﺎﺩﺓﻛﺮﺍﻭﻯ َﺩﻳﺘﺔﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺎﻧﺔﻯ
ﺑﺔﺷﻴﻚ ﻫﺆﻛﺎﺭﺓﻛﺔﺷﻰ
ﻫﺔﺳﺘﺪﺓﻛﺔﻥ ﻛﺔ ﻛﺔ َ
ﻫﺎﻳﺪﺭﺅﻟﻴﻚﺀ ﺟﺆﺭﺓﻛﺎﻧﻰ ﺭﺅﻧﻰ ﺋﺔﻭﺓﻯ )ﺋﺎﺳﻴﺎﺑﺔﺷﻰ َ
ﻟﺔﻫﺔﻣﻮﻭ
ﻛﺔ
)ﻃﻴﺮ( ﻃﺎﺯﺀ
ﺗﺎﻳﺒﺔﺗﻤﺔﻧﺪﻯ
َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻴﻚ
ﺳﺔﻧﺘﺔﺭﻳﻜﻰَﺛﻴﻜﻬﺎﺗﻮﻭﺓ
ﺑﺎﻭﺓﺇ َﺛﻴﻜﺮﺍﻭ ﻧﻴﻴﺔَ .
ﻧﺎﻭﺑﺮﺍﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻜﺮﺩﻧﻰ ﺛﺈﺅﺫﺓﻛﺔﻯ.ﺩﺍﻧﺮﺭﺍﻭﺓ ﺑﺆ
ﻫﺔﺭﻳﻤﻰ
ﻟﺔﻫﺎﻭﻵﺗﻴﺎﻥ ﻭﺍ
َﺋﻮَﻳﻞ(ﺓ.
ﻛﻮﺍﻟﻴﺘﻰﺮﺍﻗﺔﻭﺓ» ،ﻧﺮﺧﻰ
َ
ﻛﺔﻣﺮﺘﺓﺀ َ
ﺭﺅﻧﻰ َ
ﺑﺔﺇﻳ ﻫﺔﺭﻭﺓﻫﺎ ﺋﺔﻭﺓﻯﺑﻮﺍﺭﺓﻛﺎﻧﺪﺍ».
ﻧﺎﻭﺧﺆﻳﻰ
ﺑﻴﺎﻧﻰ
َ
ﻛﺎﺭﻣﺔﻧﺪﻯ ﺩﺓﺳﺘﺨﺆﺷﻰ
َ
ﺑﺔﺭﺯﺗﺮﺓ
ﺑﺔ َﺛﻴﻰ
ﺑﺎﺯﺭﻃﺎﻧﻰ
ﺑﺔﻛﺎﺭﻫﻴﻨﺎﻧﻰ )ﻣﻮﺍﺳﺔﻓﺎﺕ(ﻯ
ﺑﻮﻭ ﺯﺅﺭ
ﻟﺔﺳﺘﺎﻓﻰ
ﻟﺔ ﺑﺔﺀ ﻫﺆﻳﺔﻭﺓ
ﺧﺴﺘﺔﺇﻭﻭ
ﻟﺔ ﺭﺅﻧﻰﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻥ ﺋﺔﻣﺔﻭﺓﻭﺗﻴﺸﻰ »ﺣﺔﻗﺔ
ﻛﺎﺭﻳﺎﻥ
ﺋﺔﻭ
ﻣﻮﺣﺔﺳﺔﻧﺎﺗﻰ
ﺩﺓﺇﻭﺍﻧﻦﺀ
ﺟﻴﻬﺎﻧﻰ ﺑﺔ
ﺛﺎﻵﻭﻃﺔﻛﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﺔ ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﺀ
َ
ﻮﺑﺔﺭﺍﻳﺔﺗﻴﻴﺔﻛﺎﻧﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔﺕ ﺗﺔﻧﺎﻧﺔﺕ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴ َ
ﺛﺎﻻ ﻛﺮﺩﻭﻭﺓ ﺑﻮ
ﻃﺔﻧﺠﻴﻨﺔﻛﺎﻥﺀ
ﻨﺮﻳﺖ.
ﺋﻴﺘﺎﻟﻴﺎﺀ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ ﺋﺔﻭ ﺑﺮﻴﺑﻜﺔﻧﺔﻭﺓ ،ﻫﺎﻭﻵﺗﻴﺎﻥ ﺑﺔ َﺛﻴ
ﺑﺎﺑﺔﺗﺎﻧﺔﻯ ﻛﺔ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻧﻰ َ
َﻭﻃﺔﻛﺎﻥﺀ َ َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻴ
ﺑﺔﺭﺓﻭﺛﻴﺸﺮﺒﺩﻥﺀ ﺩﻟ َ
ﺭﺅﺫﺍﻧﺔ ﺑﺔﺩﻭﻭ ﻛﺆﻧﺘﺈﺅﻟﻭﺗﻰ »ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ ﻓﺔﺭﺓﻧﺴﺎ
ﻧﺎﻣﻴَﻨﻴﺘﺔﻭﺓ
ﻭﺍﺩﺓﺯﺍﻧﻦ ﺋﺔﻃﺔﺭ
ﺗﺎﻛﺔ ﻀﺔﻭﺍﻧﺔﻯ
ﺩﻭﻭﺭ
َﺴﻮﺯﺍﻧﺔ ﻋﻴ ﻭﺗﻴﺸﻴﻰ
ﺩﺍﻭﺍﻛﺎﺭﻯ ﺯﺅﺭﻯ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔ ﺋﺔﻭﺓﻳﺔﻟﺔﺑﺔﺭﺋﺔﻭﺓﻯ
َ ﻚ ﺑﻜﺈﻥ
ﺛﺎﺷﺎﻥ
ﺑﺔﺭﺩﺓﻭﺍﻡ
ﻟﺔﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻬﻴَﻨﺎﻧﻰ
»ﻟﻴﺮﺓ
َ
ﺟﺆﺭﺓﻛﺎﻧﻰ ﺭﺅﻧﻰ
ﻟﺔﺳﺔﺭﺓ».
ﺩﺍﺑﺔﺷﺪﺓﻛﺮﻳ َﻰ ﺛﺸﻜﻨﻴﻨﺪﺍ ﺗﻴ ﻛﺎﺭﻃﺔﻛﺔ
َ ﺮﺍﻗﺪﺍﻳﺔﺀ
ﺛﺎﻵﻭﻃﺔﻛﺎﻥﺀ
ﺯﺓﻣﺎﻧﻰ
ﻧﺎﻭﺑﺮﺍﻭ َﺛﻴﺸﻴﻮﺍﻳﺔ ﺑﺎﺷﺮﺘﺓ ،ﻟﺔﻭﻵﺗﻰ ﺗﺮﺓﻭﺓ
ﻫﺔﻡ
ﺋﺔﻡ
ﻫﺔﺭﻭﺓﻫﺎ ﺋﺎﻣﺎﺫﺓﻯﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻧﻰ ﺛﺎﻻ
ﺑﺔﻛﺎﺭﺩﺓﻫﻴَﻨﺮﻳﺋﺎﺳﻴﺎ ﺋﺆﻳﻞ
ﻃﺔﺷﺔﺳﺔﻧﺪﻧﻰ ﻛﺔﻣﺮﺘ ﺗﻴ َﺗﻴﻀﻮﻭﻯ ﻛﺮﻳﺛﺎﻵﻭﻃﺔﻛﺔ
ﺋﺎﺳﻴﺎ
ﻣﺔﺭﺟﻨﻴﻴﺔ َ
ﻫﻴ ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔ َ ﺖ ﺑﺔﺳﺔﺭ َ َ
ﺪﺓﺛﺔﺇﻳﺖ
َﻭﻃﺔﻛﺎﻥ.
َ
ﻟﺔﻧﺎﻭ
ﻟﺔﺳﻠﻴ ﺳﺔﻧﺘﺔﺭﻯ ﻃﺔﻭﺭﺓﻯ ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻛﺔﺀ
َﻦ
ﻟﺔﻛﺎﺗﻴﻜﺪﺍﺋﺔﻭ
ﺳﺔﺭﺩﺍﻭﺍﻛﺎﺭﻳﻰ
َﻰ
َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻴﻚ ﺋﺔﻭﺓ
ﺑﺔﻭﺓﻛﺮﺩ
َ َ َ
ﺪﺓﺿﻴﺖ،
ﺑﺆ
ﺭﺅﻧﺔ
ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻯ ﺋﺎﺳﻴﺎ
َ
َ ﻨﺎﻭﺓ ﻟﺔ ﺳﺔﺭﻛﺔﻭﺗﻨﻴ
ﺑﺎﺑﺔﺗﻴﻚ ﺑﺆ
ﺑﺮﻳﻜﺎﺭﺓﻛﺎﻧﺪﺍ،
ﻛﺔ ﻟﺔ
ﻨﺮﻳﺖ ،ﺑﺮﻳﻜﺎﺭﺓﻛﺎﻥ
ﺩﺓﻃﺔﺇﻳﺘﺔﻭﺓ ﺑﺆﻣﺎﻥﺀ ﺑﺔﻭﻫﺆﻳﺔﻭﺓ ﻃﻮﺍﺳﺘﻨﺔﻭﺓﻯ
ﻤﺎﻧﻴﺪﺍﻳﺔ ﻛﺔ ﺑﺆ ﻓﺮﺅﺷﻰ ﺭﺅﻧﻰ
ﻫﺔﻣﻮﻭ
ﻭﺗﻰ »ﺿﻮﻧﻜﺔ ﻭﺓﻙﺭﺍﺳﺖَﺑﻴﺖ،
َ
َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴ َ
َ ﻜﻰ ﺑﺎﺷﻰ
ﻟﺔﺭﻭﻭﻯ ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻧﻰ ﺋﺆﻳﻞ ﺿﺔﻧﺪ
ﻫﺔﺭ
ﺑﺔﻛﺎﺭﺑﻬﻴَﻨﻴﺖﺀ ﺩﻟ
َ
َ
ﺗﺎﻗﻴﻜﺮﺩﻧﺔﻭﺓﻭ
ﺑﺔﺩﺓﺳﺖ
ﻨﺮﻳﺖ ﻭﺗﻰ »ﺋﺔﻭ ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻥ
ﻛﻮﺍﻟﻴﺘﻴﻴﺔﻭﺓ َﻛﻴﺒﺈﻛﻴ ﺗﻮﺍﻧﻴﻮﻣﺎﻧﺔ ﺋﺔﻭ ﻧﺮﺧﺔ
ﺯﺅﺭ ﺑﺔﺑﺎﺷﻰ
ﻫﺔﺭﻛﺔﺳﻴﻚ ﺋﺔﻭ
ﻟﺔﻣﺒﺎﺭﺓﻳﺔﺷﺔﻭﺓ
َﻨﻴﺎَﺑﻴﺖ
َ
َ ١
َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ
ﻻﻳﺔﻧﻴﻜﻰ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴ َ
ﺑﺔﻛﺎﺭﺩﺓﻫﻴ َ ﻣﺎﺩﺓﺀ ﺛﻴ
ﻛﻮﺍﻟﻴﺘﻴﻴﺔﻭﺓ ﻟﺔﺋﺎﺳﺘﻴ َ
َ
َ
ﻟﺔﻋﻴﺮﺍﻗﺪﺍ ﺳﻮﻭﺩﻯ َﻟﻲ ﺩﺓﺑﻴﻨﻴ َ
ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺔﻛﺎﺭﻫﻴﻨﺎﻧﺪﺍﺀ
ﻨﺮﻳﺖ ،ﻛﺔ َ ﺶ ﺋﺔﻭﺓ ﻓﺮﺅﺷﺮﺍﻭﺓﻟﺔﺛﺎﻵﻭﻃﺔﻛﺎﻧﺪﺍ،ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻯ ﻛﺔ
َ ﻰ ﻫﺔﻣﻮﻭ ﻟﺔﺭﻭﻭﻯ ﻧﺮﺥﺀ
ﺋﻮﺗﻮﻣﺒﻴﻠﺔﻛﺔﻯ
ﺑﺈﻭﺍﻧﺎﻣﺔﻯ ﺋﺔﻭ ﺣﻜﻮﻣﻰ ﺿﺔﻧﺪ ﺭﺅﻧﻰ ﺋﺎﺳﻴﺎ،
َ ﻜﻰ
َ ﺖ،
ﺋﺔﻭﺍﻥ
ﺑﻜﺎﺕ» .ﻃﺮﺓﻧﺘﻰ ﺑﺆ
ﻃﺔﻭﺭﺓﻛﺎﻧﻰ )ﺑﺔﻳﺲ ﺋﺆﻳﻞ( ﻛﺔ ﺑﺔﺭﺯﺩﺍﻳﺔ.
ﺷﺔﻫﺎﺩﺓﻳﺔ
ﺑﺔ َﻫﻮﻯ ﺋﺔﻭﺓﻯ ﻫﺔﻓﺘﺔﻳﺔﻙ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻥ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻴﺔﻛﺎﻥ ﺑﻜﺔﻳﻦ ،ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ ﺭﺅﻧﻰ
ﺭﺅﻧﺔﻯ َﺛﻴﺪﺓﺩﺓﻳﻦﺭﺅﻧﻰ َ
ﺑﺔﻛﺎﺭﻫﻴﻨﺎﻧﻰﺗﺎﻛﺔ ﺭﺅﻧﺔ
ﺑﻮﻳﺖ
ﺑﻔﺮﻭ ﻃﺎﻟ َ
ﺩﺓﺭﺓﻭﺓ
ﻟﺔ
َ
َﻮﻧﻴﻚ ﻭﺍﺗﺔ
ﺿﻮﻧﻜﺔ
ﻛﺔ
َ
ﻟﺔ ﺭﺅﻧــﻰ ﻛﺔﻣﺮﺘﺓﺀ
ﺑﺔﺗﺎﻳﺒﺔﺗﻤﺔﻧﺪﻯﻭﺓﺳﻴﻘﺔﻳﺔﻛﺔﺀ
ﺩﺓﻛﺮﻳﺖ .ﺛﺎﻵﻭﻃﺔ
ﺭﺅﻧﺔﻛﺔ
ﺩﺓﻣﻴﻨﻴ ﻛﺔ ﺋﺔﻭ
ﺩﺍﺑﻦﻴ َ
ﻛﻮﺍﻟﻴﺘﻰ ﻧﺮﺧﻰ ﺑﺔ ٥ﺷﻦ َﺋﻴﻤﺔ ﺩﺓﺗﻮﺍﻧﻦﻴ) (٥ﻟﻴﺮﺘ َﺭﻭﻥ ﺑﺔ  ١٥ﺋﺔﻃﺔﺭ ﺭﺅﻧﻰ ﺩﺓﺭﺑﺎﺭﺓﻯ
َ
َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻧﻰﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ
َﺩﻭﻻﺭ
ﻨﺪﺭﻳ َ ﺘﺔﻭﺓ ﻛﺔ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴ
ﻧﺎﻣﻴَﻨﻴ ﺑﻴﺎﻧﻰ ،ﺑﺔﺀ ﺑﺔﺭﺯﺗﺮﺓ َ١٠ﺩﻭﻻﺭَﺩﻭﻻﺭ ﻛﺔﻣﺮﺘ ﺑﺔ ﻫﺔﻣﺎﻥ
ﻃﺮﻧﺘﻴﻴﺔﻛﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﺆ
ﺋﺎﺳﻴﺎ ،ﺑﺎﺳﻰ
َ َ ﺖ».
ﻫﺆﻳﺔﻭﺓ
ﺑﻴﻔﺮﻭﺷﻦﻴ .ﻟﺔ ﻧﺮﺧﻰ ﺋﺔﻭﺍﻥﻛﻮﺍﻟﻴﺘﻰ ﻭ
ﻟﺔﻭﺓﻛﺮﺩ ﻛﺔ ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ
ﺩﺍﻭﺍﻛﺎﺭﻯ ﺯﺅﺭﻯ َ ﺘﺔﻭﺓ ﻟﺔ
ﻃﺮﺓﻧﺘﻰ)،١٠
َ
ﻟﺔﻃﺔﻟ
ﻟﺔﺳﺔﺭﺓ».
ﻭﺍﺗﺔ
ﺑﺔﻃﻮﻳَﺮﺓﻯ ﺛﻠﺔﻯ
ﻃﺔﻧﺠﻴﻨﺔﻛﺎﻥﺀ
َﺪﺍﻳﺔ (٦،٥ .ﻫﺔﺯﺍﺭ ﺭﺅﻧﻴﺎﻥ ﻫﺔﻳﺔ
ﺳﺔﺭﻛﺔﻭﺗﻮﻭ ﺑﻦﻴ ﻭ ﺋﺔﻣﺔﺵ ﻭﺍﻳﻜﺮﺩﻭﻭﺓ ﺑﺔ ﺩﻟ
ﻟﺔﻃﺔﻝ ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺪﺓﻫﻴﻃﺔﺭﻣﺎ ﺭﺅﻥ
َ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻥ َ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴ
َﻨﻴﺎ ﻧﺔﺑﻦﻴ ﻫﺔﺭﻭﺓﻫﺎ ﻭﺗﻰ
َﻨﻦ
ﻛﻴﻠﺆﻣﺔﺗﺮﻯ ﻛﺔ
ﻫﺔﺑﻴﺖ» َ .ﻜﻰ َﺯﻭﺭ ﻟﺔﺳﺔﺭﻛﺔ ﺋﺔﻭ
ﻫﺔﻣﻮﻭ ﺋﺔﻭ
ﻧﺎﻭﺑﺮﺍﻭ
ﻟﺔﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻧﻤﺎﻥ »ﺋﺔﻃﺔﺭ ﺯﺅﺭ
َﻃﺮﺓﻧﺘﻴﻴﺔﺵ
َ
ﺋﺎﻣﺎﺫﺓﻯ
ﺩﺓﻫﻴ
ﻟﺔﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻬﻴﻨﺎﻧﻰ
َ
ﻟﺔﺭﺅﺫﻳﻜﺪﺍ  ١٠ﺑﻜﺔﻳﻦ ،ﺑﺔﻻﻳﺔﻧﻰﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻦﻴ ﺯﺅﺭ
ﺗﺎﻳﺒﺔﺗﻤﺔﻧﺪﻳﻴﺎﻧﺔﻯ
ﻨﻦ ،ﺳﺆﺭﺍﻥ
ﺑﺔﻭﺓﻛﺮﺩ ﻛﺔ
ﺭﺅﻧﺔﻛﺔﺩﺍ
ﺭﺅﻧﺔﻯَﺋﻴﻤﺔ ﻫﺔﺯﺍﺭ
ﻛﺔﻣﺮﺘﻳﻦ
ﺋﻮﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻛﺔﻣﺔﻭﺓ
ﺭﻭﻭﻧﻜﺮﺩﺓﻭﺓ ﻛﺔ ﻣﺤﺔﻣﺔﺩ ﺋﺔﻣﻦﻴ ،ﺑﺔﻛﺎﺭﻯ
َ
ﻭﺷﻴﺎﺭﻯ ﺋﺔﻭﺓ ﺑﺔﻛﺎﺭ َ
ﻧﺎﻭﺿﺔﻛﺔﺀ
ﺩﺓﻫﻴَﻨﻴﺖ ،ﺑﺔﻵﻡ ﺯﻳﺎﺗﺮ ﺋﺔﻭ
ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺆ ﺛﻠﺔﻯ ﺋﺔﻭﺓﺷﻰ
ﻧﻴﻴﺔ
ﻭﺓﺭﺯﺓﻛﺎﻧﻰ َ
ﺑﺪﺭﻳﺖ ﺑﺔﺩﺍﺧﺔﻭﺓ
ﺳﺎﻝ ﺩﺓﻛﺔﻥ .ﻃﺔﺭﻣﺎﻯ
ﻃﺮﻧﻄﻰ َ
ﺛﻠﺔﻯ ﻟﺔﻣﺒﺎﺭﺓﻳﺔﺷﺔﻭﺓ
ﻭﺗﻰ
ﺑﺔﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻰ ﺭﺅﻥ ﻃﺔﺭﻣﺎﻯ
َ
»ﺑﺔﻃﻮﻳﺮﺓﻯ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻡ ﺩﺓﻫﻴ ﻧﺎﻭﺿﺔﻛﺔﺀ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻦﻴ
َ ﻨﻦﻴ ،ﺋﺔﻣﺔ ﻭﺍﻯﺷﺎﺭﺓﻛﺎﻧﻴﺶ
ﺳﺔﺭﻛﺔﻭﺗﻮﻭﺑﻦﻴ ﺑﺔﺳﺔﺭ ﻛﺮﺩﻭﻭﺓ
ﻛﺔﺑﻴﺎﻧﻴﺒﻴﺔﻛﺎﻧﺔ،
ﺿﻮﻧﻜﺔ ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔ ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔ
ﺋﺔﻭ ﺩﺭﻭﺳﺖ
ﺩﺓﻛﺮﻳ
َ
ﺑﺔﺛﻴﻰ ﺑﻴﺎﻧﻴﻴﺔﻛﺎﻥ
ﺩﺓﻛﺮﻳ ﻧﺎﻭﺿﺔﻳﺔ ﺛﻠﺔﻯ ﺖ َ
َ ﺖ،
ﺗﺎﻳﺒﺔﺗﻤﺔﻧﺪﻯ
َ
ﺗﺔﻧﺎﻧﺔﺕ ﻃﺔﺭﻣﻰ ﺧﺆﻳﺎﻥ
ﺳﺎﻝ
ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺆ ﺩﺭﻭﺳﺖ
ﺩﺓﻛﺔﻳﻦ
ﻧﺎﻭﺑﺮﺍﻭ
َ
ﻟﺔﺑﺔﺭﻫﺔﻣﻬﻴﻨﺎﻧﻰ ﻭﺓﺭﺯﺓﻛﺎﻧﻰ
ﺟﺔﺧﺘﻰ
ﺭﺅﻧﺔﻛﺔﺩﺍ».
ﻟﺔﺑﺔﺭﻧﺎﻣﺔﻳﺎﻧﺪﺍﻳﺔ َ
ﻃﺔﻭﺭﺓﺀ
ﻟﺔﻭﺓﺷﻜﺮﺩﺓﻭﺓ ﻛﺔ
ﻟﺔﻃﺔﻝ ﺿﺔﻧﺪ
َﻰﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻳﺔﻛﻰ
ﻛﺔﺋﺔﻧﺠﺎﻣﺒﺪﺓﻥﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻳﺔﻛﻰ ﺋﻴﺘﺎﻟ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺖ ﺑﺆ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻜﺮﺩﻧﻰ َ
ﻃﺮﻳﺒﺔﺳﺖ
َ
ﺛﺎﺭﻳ ﻟﺔﺋﺎﺳﺘﻰ ﺯﻳﺎﺗﺮﻯﺛﺈﺅﺫﺓﻛﺔﻳﻴﺎﻥ
ﻫﺔﻣﻮﻭ َ
ﺰﻃﺎﻛﺎﻧﻰ َﻋﻴﺮﺍﻗﺪﺍَﺑﻴﺖ .ﺩﺍﺧﻮﺍﺯﻯ
»ﺑﺔﻛﺎﺭﻫﻴَﻨﺎﻧﻰ
ﺩﺓﻃﺮﻳ َﺖ ﺋﺎﺳﻴﺎ ﺋﺆﻳﻞ،
ﻟﺔﺩﺭﻭﺳﺘﺒﻮﻭﻧﻰ ﻛﻴﺑﺔﺩﻭﻭﺭﺕ
ﺑﺰﻭﻳَﻨﺔﺭﻯ
َﺸﺔ ﺑﺆ
ﺧﺎﻭﺓﻧﻰ ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎﻯﺋﺆﺗﻮﻣﺒﻴَﻞ«
ﺭﺅﻧﻰ
ﺟﺔﺧﺘﻠﺔﻭﺓﺩﺓﻛﺎﺗﺔﻭﺓ ﻛﺔ
ﺋﺆﻳﻞ ﺑﻴ
ﺋﺎﺳﻴﺎ ﺋﺆﻳﻞ،
َﻋﻴﺮﺍﻗﺪﺍَ ﺠﻄﺔ ﻟـ
ـﺔﻭﺓﻯ ﻟﺔ
ﺑﺔﺭﻫﺔﻣﺔﻛﺎﻧﻰ ﺋﺎﺳﻴﺎ
ﺩﺓﺭﺓﻭﺓﺵ ﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻟﺔﺳﺔﺭﺓَ ١٨ ،
ﺛﺎﺭﻳﺰﻃﺎﻯ
ﺩﺓﻛﺮﻳﺖ ﺩﺍﻭﺍﻛــﺎﺭﻯ
َ
ﻟﺔﺳﺔﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ
ﺑﺔﺛﻴ ﺑﺆ ﺋﺔﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﻟﺔﺳﺔﺭﺓﺀ
ﻫﺔﻧﺎﺭﺩﺓ
َ ﻲ ﻭﺗــﺔﻯ ﺑﺎﺷﻮﺭ.
ﺧﺎﻭﺓﻧﻰ
ﻛﺔﺷﺘﻴﻴﺔ ﺑﺎﺭﻫﺔﻟ
ﻗﺔﺳﺮﺀ ﻓﺎﻭ ﺭﺅﻧﻰَﻄﺮﺓﻛﺎﻥ ﻟﺔ
ﻛﺆﻣﺜﺎﻧﻴﺎ،
»ﺿﻮﻧﻜﺔ ﺑﺔﻛﺎﺭﻫﻴ ﺋﺎﺳﻴﺎ ﺋﺆﻳﻞﺑﺔﻧﺪﺓﺭﺓﻛﺎﻧﻰ ﺋﻮﻡ
َ
ﺑﺔﺩﻭﻭﺭﺕ
َ
ﺑﺔﻛﺎﺭﺩﺓﻫﻴﻨﻦ،
ﺩﺓﻃﺮﻳﺖ ﻨﺎﻧﻰ ﺭﺅﻧﻰ
َ
َ
ﺑﺰﻭﻳﻨﺔﺭﻯ ﺋﺆﺗﻮﻣﺒﻴ ﻟﺔﺩﺭﻭﺳﺘﺒﻮﻭﻧﻰﺋﺎﺳﻴﺎ ﺋﺆﻳﻞ
ﻫﺔﺭﻭﺓﻫﺎ َ ﻞﺀ
َﻛﻴﺸﺔ ﺑﺆ
َﻭﻳﺴﺘﻄﺔﻳﺔﻛﻰ ﺑﺎﺳﻰ ﻛﺔﺷﺘﻴﻴﺔﻛﺎﻥ».
ﻛــﺎﺭﺓﺑـﻟﺔﻭﺓﺷﻜﺮﺩ
ﻟﺔﺛﺎﺭﻳ
ـﺎﻯ
ﻛﺔ ﺿﺔﻧﺪ
َ ﺰﻃﺎﻛﺎﻧﻰ
ﻫﻴﻟﺔﺳﺔﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺗﺮﻯ َﻋﻴﺮﺍﻗﺪﺍﻃــﺔﻭﺭﺓ ﻫﺔﻳﺔ
َ
ﺑﺔﺛﻴﻰ ﺧﺆﻳﺎﻥ ﺭﺅﻧﻴﻴﺎﻥ ﺑﺆﺯﺅﺭ ﻛﺎﺕ
ﻨﺎﻭﻥ َ
ﻛﺎﺭﺓﺑﺎﻯ َﻋﻴﺮﺍﻗﻰ ﺗﺎﻳﺒﺔﺗﻤﺔﻧﺪﻯ ﻛﺔ ﺑﺔﺭﻫﺔﻡ
َ
ﻭﺓﺯﺍﺭﺓﺗﻰ
ﺭﺅﻧﻴﻜﻰ ﺗﺎﻳﺒﺔﺗﺔ ﺑﺆﻯ ﺩﻳﺎﺭﻯ
ﺑﺆ
َﻭﻳﺴﺘﺔﻃﺔﻛﺎﻧﻰ ﺑﺔﻧﺎﻭﻯ ﻛﺮﺩﻭﻭﻥ ﺋﺔﻭﺓﺵ
ﻛﺎﺭﺓﺑﺎ
) ،٥٥(TBNﻛﺔ
َ
ﺑﺔﻛﺎﺭﺩﺓﻫﻴ َ
ﻨﺮﻳﺖ.
ﻛﺆﻣﺜ
(OIL
ﻣﺔﺣﻤﻮﺩ ،ﻟﺔﺷﺔﻗﺎﻣﻰ
ﺎﻧﻴﺎﻯﺭﺅﻧﻰﺋﺎﺳﻴﺎﺋﺆﻳﻞ)ASIA
ﺑﺎﺯﻧﺔﻳﻰ
ﺋﺎﺳﻴﺎ
ﺳﺔﻧﺘﺔﺭﻯ ﻓﺮﺅﺷﺘﻨﻰ ﻣﺔﻟﻴﻚ
ﺋﺆﻳﻠﻴﺶ
ﻟﺔﻫﺔﻣﺎﻥ
ﺭﺅﻧﻰ
ﺷﻮﻳَﻨﺪﺍﻳﺔ.

ﻻﺛﺔﺇﺓﻯ

٠٧٥٠٤٧٠٣٩١

َ
ﺑﺔﺭ
َﻫﺔﻡ ﺳﺎﻟ
ﺢ
،
٦
١
ﻳﺔﻛ
ﺋﺔﻧﺪﺍ
ﻴﺘﻰ ﺑﺔ
ﻣﻰ ﺳﺔ
ﺛ
ﺭ
ﻠ
ﻛ
ﺔ
ﺮ
ﻯ
ﺩ
ﺍ
ﻳ
ﻭ
ﺔﺗﻰ
ﺓﺯﻳﺮ
ﺧﺎﻧﺔﻧﺸ
ﻦﻴ
ﺩ
ﺓ
ﻛﺎﺕ
ﻝ٢

ﻝ٥

OIL

 (١٠٠٠ﺩﺍﻧﺔ

ﺭﺅﺫﻧﺎﻣﺔ
ﺭﺅﺫﻳَﻚ ﺛَﻴ
ﺑﺔ
ﺑﺆﻧﺔﻱ ﻫﺎﺗﻨﻲ ﺟﺔﺫﻧﻰ ﺸﺪﺓﻛﺔﻭﻳَﺖ
ﻗﻮﺭﺑﺎﻧﻲ
ﻫﺔﻓﺘﺎﻧﺔ
ﺩﺓﺭﻳﺪﺓ

ﻛﺎﺕ

ﺩ

eiy.com

ﺅﺳﻴﺔﻳﺔﻙ

www.sb

ﻟﺔﺑﺎﺭﺓﻯ )ﻛﺆﻣﺔﻟَ
ﻄﺔﻯ ﺋﺎﺯﺍ

ﺩ(
ﻧﺮﺥ

ﺗﺎﻳﺒﺔﺕ

ﮔﻪﯾەی

e

ﻓﺮﯾ
ﺸﺘەو ﺷێﻨێ
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ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧەی
ﻣەرﻗەد
وەﺳﺘێﻨﺮا ﻓﺮﯾﺸﺘە رو
ﺧێﻨ
ەﮐﺎﻧﯽ ھەوﻟێﺮ
ﺮاو
ﺷێ
ﻨێ ﭼﯿﺮۆﻛﻪ
ﺳﻪﯾﺮهﻛﺎﻧﯽ
ﻧﺎو ﺑﺎزاڕی ھﻪوﻟێﺮ ﮔﯚڕهﻛﺎﻧﯽ

ژ
ﻣﺎره )(٢٥٤
ﺳ
ێﺸﻪﻣﻤﻪ ١
٢٠١٠/١٢/٢

ﻟﺔ ﺩﻭﻭ
ﻧ
ﺎ
ﻣ
ﺔ
ﺩ
ﺍ
ﺯﻳﻨ
ﺩ
ﺪﺍﻧﻴﻴﺔﻛﺎﻧ
ﻰ
ﻫ
ﺍﻭﺍﺩﺓﻛﺔ
ﺔ
ﻥ
ﻭ
ﻟ
ﺋ
ﻴ
ﺔ
َﺮ
ﺷ
ﺀ
ﻜ
ﺔﻧ
ﺳﻠﻴَﻤﺎﻧﻰ
ﺠﺔﺩﺍﻥ ﺭﺍ
ﺑﻄﻴﺮﻳَﺖ
ﺫﻣﺎﺭﺓ )
 (٦٠٧ﺳﻴَﺸﺔ

ﻣﻤﺔ ٢٠١٠/١١/٩

ﮐﻮا ﻟێﮑﯚڵ
ﯿﻨەوەی ﯾﺎﺳ
ﺳﯚراﻧﯽ ﻣﺎﻣە ﺣەﻣە ،ﺎﯾﯽ ﻟەﺧﻮێﻨﯽ
ﻋە
ﺑﺪوﻟﺴﺘﺎر ﺗﺎ
ھﯾﺮ ،ﺳەردە
m
ﺷﺖ ﻋﻮﺳﻤﺎن
o
c
.
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ﺛﻴﺮﺅﺯﺓﻭﺓ
ﺫﻣﺎﺭﺓﻯ ﺩ
ﺍﻫﺎﺗﻮﻭﻯ
ﺭﺅ
ﺭﺅﺫﻧﺎﻣﺔ
ﺫﻱ )ﺩﻭﻭﺷﺔ
ﻣﻤﺔ( ﺑﻶﻭ
ﺩﺓﺑَﻴﺘﺔﻭﺓ.

٢٠١٠/١٢/٨

ASIA
ﺭﺅﻧﻰ
ﺋﺎﺳﻴﺎ
»ﺑﺔﻛﺎﺭﻫﻴَ
ﺋﺆﻳﻞ ﻟﺔﺑﺎ
ﻨﺎﻧﻰ ﺭﺅﻧﻰ
ﻣﺎﺭﻛﻴَ ﺘﻴﻨﻂ
ﺋﺎﺳﻴﺎ ﺋﺆﻳﻞ ﺑﺔﺩﻭﺭﺕ ﺷﺘﺮﻳﻨﻰ ﺑ
ﺩﺓﻃﺮﻳَﺖ ﻟﺔﺩﺭﻭﺳﺖ ﺔﺭﻫﺔﻣﻰ
ﺭﺅﻧﻰ
ﺑﻮﻭﻧﻰ ﻛﻴَ
َ
ﺸﺔ ﺑﺆ
ﺋﻮﺗﻮﻣﺒﻴ
ﺑﺰﻭﻳَﻨﺔﺭﻯ ﺋ
ﻠﺔﻛﺎﻧﺔ
»ﻧﺮﺧﻰ

ﻛﺆﻣﺜﺎ
ﻧﻴﺎﻯ ﻭﺷﺔ

ﻛﻮرد
ﻧﺎﻣﻪﻧﺘ داوای دهﻛﺎت
ﯿﻘﯿﯿﻪ"

ﺑﺔ ﺭﺅﺫﻧﺎﻣﺔ

ﺩﻳﻜ
ﺯﻳﻨ
ﺔﻯ ﻧﺎﻭ ﺑ
ﺪﺍﻧﻴﻴﺔﻛﺎﻧﻰ
ﺔﻧﺪﻳﺨﺎﻧﺔﺩﺍ
ﻣ
ﺑﺔﻡ
ﺑ
ﺤﺔﺗﺔﻯ ﻫ
ﺔﻧﺪﻳﺨﺎﻧﺔﻯ ﺯﻳﻨ ﻫﺆﻳﺔﻭﺓ ﻟﺔ ﺫﻭﻭﺭﻯ ﺷﺔﺇ ﺩﺓﻛﺎﺕ،
ﺪﺍﻥ
ﻣﺔﻋﺔﺳﻜﺔﺭ ﺔﻭﻟﻴَﺮﺀ ﺑ
ﺩﺓﻛــﺮَﻳـﺖﺀ ﺋﺎ ﺗﺎﻛﺔﻛﺔﺳﻴﻲ
ﺔﻧﺪﻳﺨﺎﻧﺔﻯ
ﺳﺔﻻﻣﻰ
ﺩﻭﻭ
ﺯﺍﺭﻳ
ﺩﺓﺩﺭﻳَـ
ﻧﺎﻣﺔﻯ ﺟﻴﺎﻭﺍﺯﺩﺍ ﺳﻠﻴَﻤﺎﻧﻰ ﻟﺔ ﻛﺮﺍ ـﺖ ،ﺋﺔﻣﺔﺵ ﻭﺍﻯ َﻜﻰ ﺯﺅﺭ
ﻟﻴ
ﺩﺍﻭﺍﻯ
ﺋﺔﺷﻜﺔﻧ
ﺳﺔﻛﺔﻯ ﺑﺔﺭﻯ ،ﺧﺆﻯ َﺪﺓﻛﺎﺕ ﺑﺔ
ﺭﺍﻃﺮﺗﻨﻰ
ﺠﺔﺩﺍﻧﻰ ﺩ
ﺓﺭﻭ
ﺩ
ﻭﻧﻴ
ﺑ
ﻟﺔ
ﺓﻛﺔ
ﻥﺀ ﺭﻭ
ﻰﺀ ﺟﺔﺳﺘ
ﺋَﻴﺴﺘﺎﺷﺪﺍ ﻭﺓﺯﺍﺭ ﺨﻨﻜﻴَﻨَﻴﺖ«.
ﻭﺩﺍﻭﺓﻛﺎﻧﻰ
ﺔﻳﻰ ﻛﺆﻣ
ﺓﺗﻰ
ﺿﺔﻧﺪ
ﺯﻳﻨﺪﺍﻧﻴﻴﺔﻙ ﺋﺎﺷ ﺧﺆ ﺧﻨﻜﺎﻧﺪﻧﻰ ﻟَﻴ َﺔﻵﻳﺔﺗﻰ ﻟﻴﺬﻧﺔﻳﺔﻛﻰ ﻛﺎﺭﻭﺑﺎﺭﻯ
ﺛﻴ
ﻜﺆﻟﻴﻨ
ﺷﺔﻭﻯ  ٠/١١/٣ﻜﺮﺍ ﺩﺓﻛﺔﻥ.
ﺔﻭﺓ ﺩﺓﺭﺑــﺎﺭﺓﻯ َﻜﻬﻴَﻨﺎﻭﺓ ﺑﺆ
٢٠١
ﺑﺔ ﻧﺎ
ﻣﺔﺭﻭﺍﻥ.
ﻭﻯ
ﺯﻳﻨﺪ
ﺍﻧﻴﻴ
ﻣﺔﺭ
ﺧﺆﻛﻮﺷﺘﻨﻰ
ﺔﻙ
ﺗﺔﻣﺔﻥ ) (٢٣ﻭﺍﻥ ﺳﻠَﻴﻤﺎﻥ
ﺋﻴﺴﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﺿﺎ ﺋﺔﺣﻤﺔﺩ ﺧــ
ﺳــﺎﻷ،
ﺑﺎﺯ
ﺪﺭ ،ﺑــﺔﺇَﻳ ـ
ﻛﺴﺎﺯﻳﻰ
ﻃﺔﻛﺎﻧﻰ ﻫﺔﻭﻟﻴَﺮ ﻛﺔ ﺛَﻴﺸﺘﺮ
ﻮﺓﺑــﺔﺭﻯ
ﺋ
ﻟﺔ
ﻟﺔ ﺳﺔﺭﺅﻛﻰ ﻟ ﻛﺆﻣﺔﻵﻳﺔﺗﻰ
ﻧﺎﻭ ﺑﺔﻧﺪﻳﺨﺎﻧﺔﻯ ﻣ ﺎﺳﺎﻳﺶ ﺑﻮ
ﻫﺔﻭﻟﻴَﺮﺀ
ﻴﺬﻧﺔﻛﺔ
ﻭﺓ ،ﻟﻴﺬﻧﺔ
ﺤﺔﺗ
ﺑﺆ ﺭﺅﺫﻧ
ﺑﺔ ﺟﻠﺔﻛ
ﺔﻯ ﻫﺔﻭﻟﻴَﺮ ﺋـ ﻳﺔﻛﻤﺎﻥ ﺩﺓﺭﺑﺎﺭﺓﻯ ﺎﻣﺔ ﻭﺗﻰ:
ﺯﻳﻨﺪﺍﻧﻴﻴ ﺎﻧﻰ ﺑــﺔﺭﻯ
ﺧ
ـﺔﻡ
ﺆﻱ
ﺧﺆﻛ
ﺑــﺔﻧــ
ﺧﻨﻜ
ﺎﻧﻰ ﻣ
ﻮﺷﺘﻨﻰ
ﺎﻧﺪ ،ﺿــﺎﻛــﺴـ ﺪﻛــﺮﺍﻭﺓﻯ
ﺭﻭﻭﺩﺍﻭﺓﺀ ﺤﺔﺗﺔﻯ ﻫ
ﺑ
ﺔﻭﻟ
ﻴ
َﺮ
ﺔﻧﺪﻳ
ـﺎﺯﻳ
ــﻰ
ﺨﺎﻧﺔﻯ
ﻳﺶ ﺋﺔﻡ
ﺿﺔﻧﺪ
ﻃــﺔﻭﺭﺍﻧ
ﻟﺔﻡ
ﺭﻭﻭﺩﺍﻭﻳ
ﺛﻴَﻜﻬﻴَﻨﺎ
ــﻰ
َﻜﻰ
ﻭﺓ،
ﻫ
ﺟﺆﺭ
ﺔﻭﻟ
ﺑﺆ
ﺩﻳﻜ
ﻴ
َ
ﺓﺵ
ﻟ
َﺮ
ﻟﺔ ﻧﺎﻣﺔﻳﺔﻛﺪﺍ ﺑﺆ ﺔﻯ ﺧﺆﻛﻮﺷﺘﻨﺔﻛ َﻴﻜﺆﻟﻴﻨﺔﻭﺓ
ﻃﺸﺘﻴ
ﺩﺓﺭﺑﺎﺭﺓﻯ
ﺔﻯ،
ﺭﺍﻯ
ﺋﺎﺷ ﻰﺀ ﺩﺍﻛﺆﻛﻴ
ﻟﻴﺬﻧﺔﻛ
ﻛﺔﺳﻴ
ﻜﺎﺭﺍﻧﻰ ﻣ
ﺎﻓﻰ ﻣﺮﺅﻅ ﻫ َﻜﻰ ﻳﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻴ ﺔﺵ ﺿﺔﻧﺪ
ﻜﺮﺍ ﺩﺓﻛﺔﻥ.
َﻴﺪﺍ
ﺔﺭﻭ
ﻟﺔ
ﻛﺔ ﺓﻫﺎ ﺑﺆ ﻟَﻴﻜﺆﻟَﻴﻨﺔﻭﺓ ﺑﺔﺷﺪﺍﺭﻥ،
ﻧﺎﻣﺔﻛﺔﺩﺍ
ﻛﺔ
ﻛﺆ
ﺭ
ﺛﻴﻴﺔ
ﺅﺫﻧﺎﻣﺔ ﻛﺔ
ﻛﻰ ﺩﺓﺳﺖ ﺫﻳﺎﺳﺎﻧﺔﻣﺎﻥ ﻛــﺮﺩﻭﻭﺓ ،ﺑﺎﻧﻄﻰ ﺋﺔﻭ
»ﺛﺎﺵ ﺋﺔﻭ ﻭﺗﻮﻭﺓ ،ﺑﺎﺱ
ﻛﺔ
ﻭﻥ ﻟﺔ ﺑﺔﻧ
ﻟﺔﻭﺓ ﻛﺮﺍ
ﺓﻯ
ﻟﺔﻃﺔﻟَﻴﺪﺍ
ﺪﻳﺨﺎﻧﺔ ،ﺑﺔ
ﻣﺔﺭﻭﺍﻥ ،ﻟﺔﻃﺔﻷ ﻛ ﻭﺓ؛ ﻫﺔﺭ
ﺋﺔﻧﺠﺎﻣﻴَﻜﻴﺶ ﺑﻶﻭﻱ ﺩﺓﺭﻛﺔﻭﺗﻨﻰ
ﺔﺳﻴَﻜﻰ
ﺩﺓﻛ
ﺔﻳﻨﺔ
ﻭﺓ«.

ﻝ١٣-١٢...

ﻫﺎﻭﻵﺗﻲ

ﺋﺎﻃﺎﺩﺍﺭﻯ
ﺭﺅﺫﻧ
ﻛــﺆ ــﺎﻣــﺔﻛــﺔﻣـ
ـﺎﻥ ﺋـــﺎﻃـــﺎﺩﺍ
ﺑﺎﺯﺭ ﻣــﺜــﺎﻧــﻴــﺎﻭ ﺧــــــﺎﻭﺓﻥ ﺭﻯ ﻫﺔﻣﻮﻭ
ﺳ
ﺭﻛﻴﻃﺎﻧﻴﻴﺔﻛﺎﻥ ﺩﺓﻛــﺎﺗــﺔﻭﺓ ،ــﺔﻧــﺘــﺔﺭﺓ
ﻣﺎ َ
ﺘ
ﻻﺛ
ﻴﻨﻰ
ـ
ﻛ
ـﺔﺇﺓﻱ
ﺮﺩﻭﻭﺓﺗﺔﻭﺓ
َﺗﻴﺮ
ﺯﻳﺎﺗﺮﻭﺗﺔﺳﺔﻝ ﺋﺎﻣﺎﺩﺓﺩﺓﻛﺎﺕ ﻛﺔ ﺭﺍﺛﺆﺭﺗﻰ
ﺛﺔﻳ ﻧﺎﺳﺎﻧﺪﻧﻴﺎﻥ ،ﺑﺆ ﺯﺍﻧﻴﺎﺑﺔﻣﺔﺑﺔﺳﺘﻰ
ﻮﺓﻧﺪﻯ ﺑﻜﺔﻥ ﺑﺔ ﺫ.ﻡ :ﺭﻳﻰ ﺯﻳﺎﺗﺮ
٠٧٧٠١٥٠٩٠٣٢

ﻫﺎﻭﻵﺗﻲ

ﺫﻣﺎﺭﺓ

)(٦٨٦

ﺿﻮﺍﺭﺷﺔﻣﻤﺔ

سةرؤكى هةرَيم ،هيض هةنطاوَيكى نةناوة بؤ
ثرؤذةى ضاكسازيى هةرَيم.
رؤذن��ام��ةى رؤذن��ام��ة)12/28-614( :
رؤذنامة ،بة ذم��ارة ثاشةكشةى كورد لة
بةغدا ،ئاشكرا دةكات.
ثةرلةمان ،دةيتوانى سةرؤكى حكومةت
بانط بكات بؤ ئةم ناونيشانانة:
لة هاوآلتى )9/5-660( :لة جَيبةجَينةكردنى
َ
بةلَينةكاندا ،سةرؤكى حكومةتء جَيطرةكةى
بانطهَيشتى ثةرلةمان دةكرَين)9/1-695( .
ث��ارةى ميللةت دةضَيتة طيرفانى يةكَيتىء
ثارتييةوة )10/31-676( .وةزيرة ثارتييةكان،
بةربةستى طؤإانكارييةكانى يةكَيتين.
رؤذن��ام��ةى ئ��اوَي��ن��ة)12/28-255( :
تةلةفزيؤنَيكى ثارتى ،لة بينايةكى حكوميداية.
( )9/21-242حةظدة مليؤنى حكومةت
ناطةإَيتةوة )10/5-244( .لة سلَيمانى ،زؤربةى
بةإَيوةبةرةكان دةطؤإدرَين.
لة رؤذنامةى رؤذنامة)10/26-605( :
حكومةت)107( ،مليار دينارى ديكةى َ
خةلك
دةداتة حيزبةكان )11/23-609( .حكومةت،
ثرؤذةيةك بةبآ بةرامبةر دةداتة كؤمثانيايةكى
ئةهلى )11/30-610( .لةسةردةمى كابينةى
شةشدا ،وةبةرهَينان لة سلَيمانى داإووخاوة.
( )12/21-613حكومةت)15( ،مليار دينارى
داوةتة كرَيى ثةيوةنديى.
ثةرلةمانتارةكان ،دةيانتوانى وةزيرانى
ناوخؤ ،ك��اروب��ارى كؤمةآليةتى ،كارةبا،
ث��ةروةردة ،ئاوةدانكردنةوة ،تةندروستىء
ثارَيزطارةكانى هةولَيرء سلَيمانى لةسةر ئةم
ناونيشانانة بانطهَيشتى ثةرلةمان بكةن.
لَيرةدا بةثَيى رؤذنامةء ذمارةء رؤذى
بآلوكردنةوةى ،تةنيا ناونيشانى بابةتةكان
دةنووسينةوة:
رؤذنامةى هاوآلتى )12/1-684( :ثاراستن،
بة بَيسةروشَينكردنى ثلةدارَيك تؤمةتبار
دةكرَيت )11/24-682( .هاوآلتى ،زيندانيية
نهَينييةكانى كوردستان ئاشكرا دةكات-675( .
 )10/27حةوت كةسى نزيك وةزيرى كارةبا،
دةضنة ح��ةج .بةسةدان

َ
َ
وشكةساليى
طةندةلى بودجةى
كةس لة
طةرميان ،تَيوةطالون )10/2-673( .سةرؤكى
حكومةت ،لة رووخاندنى قوتابخانةى فريشتة
َ
دةكؤلَيتةوة .ثةرلةمان ،داواى دةستطيركردنى
قاسم ئاغا دةكات )10/13-671( .ئةوثرؤذة
ئةهلييةى خوَيندنطاكةى بؤ رووخَينرا ،ثَيشتر
زةوييةكةى ()27مليؤن دؤالرى وةرطرتووة.
( )10/10-670بيست كيلؤ هيرؤين لة نَيوان
ئاسايشى طشتيىء ئاسايشى سلَيمانى ديار
نيية )10/6-669( .شارةوانيى َ
هةلةبجة)350( ،
ثارضة زةوى دةدات��ة ثارتى)10/3-668( .
ئةو مستةشارةى تؤمةتبارة بة كوشتنى
ثيشمةرطة ،بة بإيارى ثارَيزطارى هةولَير،
كوردستانى بةجَيهَيشت )9/26-666( .لة
رووداوَيكى طوماناويداَ ،
بةلطةنامةكانى بةشى
ياسايى ثؤليسى دارستان دةسووتَين-664( .
 )9/19ئةنجامى لَي َ
كؤلينةوة لة تيرؤركردنى
سةردةشت ،ئاسايش هةيبةتى حكومةت
دةخاتة ذَير ثرسيارةوة .هاوآلتى ،وردةكاريى
بَيسةروشوَينكردنى ()44طةريالى ثةكةكة
لة هةولَير بآلودةكاتةوة .داواكارى طشتيى
سلَيمانى ،دؤسيةى كوشتنى ثةرلةمانتارَيك
دةنَيرَيتة هةولَير )9/13-662( .بةرثرسَيكى
يةكَيتى :مانطانة زياتر لة ()20مليؤن دؤالر
وةردةط��رن .هاوآلتى ،ثةيوةنديى كؤمثانيا
ئةمنييةكانء بةرثرسةكان ئاشكرا دةكات.
سلَيمانى لة ثرؤذةكانى وةبةرهَينان بَيناز
دةكةوَيت )9/8-661( .دووسةد مليار دينارى
سندووقى نيشتةجَيبوون ،هَيشتا دةستى
لَينةدراوة )12/26-691( .ماوةى ضوار َ
سالة
مووضةى دةيان مامؤستا بةرزنةكراوةتةوة.
( )12/19-689م���ووض���ةى وةزي����رة
خانةنشينكراوةكان ()6مليؤن دينارة-688( .
 )12/15هاوآلتى ،فةزيحةيةكى طةورة ئاشكرا
دةك��ات ،دةي��ان كةسى حيزبيىء شةهيدء
عةرةب وةزيرى خانةنشينن)12/8-686( .
بةرهةم َ
سالح ()16ئةندامى سةركردايةتيى
يةكَيتى بة ثلةى وةزير خانةنشين دةكات.
مليؤنان دينار
بة
()9/22-665
مووضةى ثَيشمةرطة
بؤ طيرفانى يةكَيتىء
"ﺋﻪو ژﻣﺎ
ره ﭘێﺸﻤﻪر

ثارتى دةإوات .بة هةزاران كاديرى حيزبيى،
بةبآ دةوام��ك��ردن ،م��ووض��ةى حكوميى
وةردةطرن.
ل��ة رؤذن��ام��ةى ئ��اوَي��ن��ة)9/7-240( :
شةشسةدء ضلء هةشت كارطةى بةرهةمهَينان
داخراون )9/14-241( .سةرؤكى شارةوانيى
كؤية ،دةزطاكةى بؤ بةرذةوةنديى شةخسى
بةكارهَيناوة )9/28-243( .سَيسةد مليؤن دينار
بؤ كتَيبء كةسيش بةكاريان ناهَينَيت-246( .
 )10/19لة بودجةى تةندروستيى سلَيمانى،
زياتر لة ()6مليؤن دينار بؤ نةخؤشخانةيةكى
خَيرخوازيى هةولَير تةرخان دةكرَيت.
( )11/2-248ثؤليسى سلَيمانى ،لة رووى
ثَيداويستييةوة لة خراثترين ئاستيداية-253( .
 )12/14فةرمانبةرَيك لة ضوارقوإنة ،دواى
دوو رؤذ لة دامةزراندنى ،كرا بة سةرؤكى
شارةوانى )12/21-254( .حكومةتى بةغدا،
بودجةى هةرَيمى بةرَيذةيةكى بةرضاو
كةمكردووةتةوة ،حةوت وةزيرى كورديش
ئَيمزايان ك��ردووة )11/23-250( .سيازدة
هةزار ثؤليس بَيبةشن لة زيادكردنى مووضة.
لة رؤذنامةى رؤذنامة)9/14-599( :
بيستء حةوت مليؤن دؤالرى ديكة بؤ تونَيلى
ئةزمإ تةرخان دةكرَيت .كةموكورتييةكانى
تونَيلى ئةزمإ )12/28-601( .فإؤكةخانةى
سلَيمانى دةدرَيتة كؤمثانيايةكى طرووثى
نؤكان .تا ئَيستا حكومةت طرَيبةستةكانى
نةخستووةتة ب��ةردةم ثةرلةمان-604( .
 )10/12ضلء نؤ مليار دينارى بودجةى
ثارَيزطاى سلَيمانى ،دةطةإَيتةوة بةغدا.
( )11/9-607لة دوو نامةدا زيندانييةكانى
هةولَيرء سلَيمانى داوادةكةن ،ئةشكةنجةدان
رابطيرَيت )11/15-608( .دةي��ان ناو بؤ
ليستَيكى وةزارةتى تةندروستى زياد دةكرَيت.
( )10/5-602ثةنجاءثَينج مليؤن دؤالرى تر
بؤ ثرؤذةيةكى تةواونةكراو تةرخاندةكرَيت.
بةناوى مووضةى فةرمانبةرانةوة)328( ،
مليؤن دؤالر بة زيادةإؤيى بؤ فةرمانبةران
خةرجدةكرَيت )12/7-611( .حكومةت،
مووضةى هَيزة ئةمنييةكانى زياد نةكرد.
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بؤ رؤذنامةى (رؤذنامة)ى بةإَيز
بابةت /وةآلمى راثؤرت

ئ��ام��اذة ب��ة ذم�����ارة( )615ل��ة رؤذى
سَيشةممة رَيكةوتى  2011/1/4لة الثةإةى
هةواألء راثؤرت ،راثؤرتَيكى (ضاوان عةلى)
بآلوكراوةتةوة ،كة تيايدا باس لة ثرؤذةيةكى
وةهمى دةكات كة لة شارؤضكةى (سةيدسادق)
ثارةى بؤ تةرخانكراوة.
وةكو راطةياندنى بةإَيوةبةرَيتى طشتيى
شارةوانييةكانى سلَيمانى بؤ دةرخستنى
َ
بةلطةنامة
راستييةكانء بآلوكردنةوةى
رةسمييةكانبةباشمانزانىروونكردنةوةيةك
بة داتاوة سةبارةت بة ثرؤذةى قيرتاوكردنى
كؤآلنةكانى (سةيدسادق)تان بؤ دةنَيرين
ئومَيدةوارين وةك خؤى بآلوى بكةنةوة.
 ث��رؤذةى قيرتاوكردنى كؤآلنةكانىس��ةي��دس��ادق ب��ة ف��ةرم��ان��ى وةزارى
ذم��ارة ( )6587لة  2003/8/18رةوان��ةى

ﺣ

ﻛـﻰ ﺩﻳ

ﺎﻛﻢ ﺭﺯﻃﺎﺭ

ﺑـﺎﺭﺯﺍﻧـﻰ:
ﺷﺎﻧﺎﺯﻳﻴﺔ
ﺳ
ﺔﺭ
ﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ
ﺛـﺎﺭ
ﺗـﻰ ﻓﺎﻳـﻠـ
ﺪﺍﺭ ﻧـﻴـﻦ

ﻜـﺔ ﺑﺆ ﺑ
ﺔﺭﺗﺔﺳــﻜ

ﺩﺓﺳﺘ
ﻲ ﻟﺔﻛﺎﺭﻛ

ﻜﺮﺩﻧﺔ

ﻭﺓﻯ ﺋــــ

ـﺎﺯﺍﺩﻳﻰ

ﻴ
َﺸﺎﻳﺔﻭﺓ ﺭﺍ
ﺛﺆﺭﺗﻰ ﺛﺔ
ﻳﺎﻣﻨَﻴﺮﺍﻧﻰ
ﻟﺔﺑﺎ
ﺭﺓ
ﺑَﻴﺴﻨﻮﻭﺭ
ﻯ
ﻣﻴ
ﺪﻳﺎ ﻟﺔ ﻛ
ﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺳﺔﺭﺅﻛ
ﻰ ﻳﺔﻛَﻴﺘ
ﻰ ﺯﺍﻧﺎﺭﻳﺎﻳﻥ
َﻜﻜﺔﻭﺗﻨ
ﺩﺍﻭﺍﻯ ﺩﺍ
ﻰ
ﺧ
ﺩ
ﺴ
ﺓ
ﺳ
ﺘﻨ
ﺔ
ﻰ
ﻫﺎﻭﻵﺗ
ﻵﺕﺀ ﻃﺆ
ﻰ ﺩﺓﻛﺎﺕ
ﺃﺍﻥ ﺑ َ
ﻲ ﺋﻴﻤﺰﺍﻛ
ﺮﺩﻥ ﺩﺓﻣﻴَﻨ

ﮐﯚﻧﻔ
ﺮاﻧﺴﯽ ﺋﺎﻣﻪد
ﻟﻪدﯾﺎ
ھﻮﻧە رﺑەﮐﺮ ﮐﯚﻧﻔﺮاﻧ
ﺴﯽ
ﮐ
ﻮﻟﺘ
ری
ﻮورو
ﮐﻮردی
ﺑەڕێﻮەﭼﻮو

سةرؤكايةتى ش��ارةوان��ي��ى سةيدسادق
ك��راوة كة لة الي��ةن كؤمثانياى(سةالم)
َ
هةلدةستَيت بة جَيبةجَيكردنى ئةم ثرؤذةية
بة طوذمةى()1,215,000دؤالر يةك مليؤنء
دوسةدء ثانزة هةزار دؤالرو بة نووسراوى
ذم��ارة ( )806لة  2003/9/12فةرمانى
دةستبةكاربوون بؤ كؤمثانياى ناوبراو لة
اليةن سةرؤكايةتى شارةوانى سةيدسادقةوة
دةرض���ووة بؤ جَيبةجَيكردنى ثرؤذةكة،
ئةندازيارى سةرثةرشتيارى ثرؤذةكة ( ئومَيد
حةمة نورى)ة ،ئةم ثرؤذةية طؤإانكاريى بؤ
كراوةء طوذمةكة بوو بة ()1,301,000دؤالر
يةك مليؤنء سَيسةدء يةك هةزار دؤالر.
 ئةم ثرؤذةية لة بةروارى 2004/11/28وةرطرتنى جوزئى بؤ كراوةء بة نووسراوى
سةرؤكايةتى ش��ارةوان��ي��ى سةيدسادق
ذمارة( )177لة  2005/2/2راوةستانى كاتى بؤ
كراوةء لة بةروارى  2005/5/1ئةم ثرؤذةية
بةشَيوةيةكى طشتى تةواوبوونى كارةكانى بؤ
كراوة بؤ سةرجةم اليةنةكانى ،بة نووسراوى

ﻴَﺘﺔﻭﺓ

ﺑﺆ...ﻝ٢

ﺧﻪﯾﺎ
ری ﺧﺎﻧﻮوی
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ﺳﺘﯿﻜﯽ«« 8

ﺗﻪن ﺧە
ﯾﺎر ﮐەوﺗﻮە
ﺗە ﺑﺎزاڕەوە

ﻟﻪﻛﯚﺑﻮوﻧـ
ـــﻪوهی ﺋﻪﻧﺠ
ھﻪﻋێﺮاﻗﺪا ﻛــــﻪ رۆژی ٣٠ﻮﻣﻪﻧـــﯽ وهزﯾ
ﺮاﻧﯽ دراوه.
 ١١/ﺳـــ
رﯾــــﻪك ﻟـ
ﺟێﮕــــﺮی ﺳــــﻪ د.رۆژ ﻧﻮری ﺷــــﺎزﻛﺮاوه ،ﺑﻪ
ﻏــــﺪاد ﺗﺎﯾﺒـ
ـــﻪ
ـﺎوهﯾﺲ ﻛﯚﻧ
زێﺒﺎریو د.ﻟﻪﺗ رۆك وهزﯾــــ
ـــﻪت ﺑﻪﺋﺎوێﻨـ
ھــــﯚﻛ
ﻮوﺳ
ﺮان
ـــﻪ
ـ
و
:
ﺎری
ــﯽ
ﺑﻪ
وﺷ
ـ
ﻛﻪ
ــ
ﭘێ
ـ
ﻟﯿﺴ
ﯿﻒ
ـ
ﻣﻜﺮ
ـﯿﺎر
ــﯽ
ره
ـــﺘﯽ
دﻧﻪوه
ﻧﻪ
ﻓﺮ رﻣﯿﻦ ﻋﻮﺳﻤﺎنو ﺑﻪ ﺷﯿﺪو دارا ﻧﻮرهدﯾﻦو ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎڵﯽ ٢٠١١ی دهﻧﮕﺪان ﻟﻪﺳــــﻪر دهﮔﻪڕێﺘﻪوه ﺑﯚ ﺑێﺌﺎﮔ ی ﺑﻮدﺟﻪی
ﯾﺎن
ﻛﻪ
ﺎﯾﯽ
ھﻪرێﻢ ﺋﺎ
ﺣﻜ
وهزﯾـ
ﺋﻪ اﻧﺴــــﯚ ھﻪرﯾـــ
دزهﯾﯽو ﻓﻪوزی وه ﻛﯚﭘﯿﯿﻪﻛﯽ دهﺳـــﺖ ﺋﺎ ﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋێﺮاق ھﻪ ـــﺮانو ھﻪر ﺣﻪوت وهﺟێﮕﺮی ﺳﻪرۆك ﺑﯚﺋﻪڕاﺳـــﺘﻪی ﺣﻜ
ـﺮیو د.ﻋﻪﻟـ
زﯾﺮه
ﻮﻣﻪﺗـــﯽ ھﻪ
وه
ﺣﻤﻪد،
وێﻨﻪ
زﯾﺮه
روهھﺎ
ﺑﻮدﺟﻪی رازﯾﺒﻮون ﻟﻪﺳﻪر ﻛﻪــﯽ ﻣﺤﻪﻣﻪد )ﯾﻪﻛێﺘﯽﻛﻮردهﻛﺎن ﻟﻪھﻪر ﺳـ ﻛﻪوﺗﻮوه ،ﺑﻪوهﻛـ ﺳــــﻪرﭼﺎوهﻛﻪی ﺋﺎ ﻛﻮردهﻛﻪ .ﻟﻪﺋﻪﻧﺠ ی رای ﺧﯚی ﻟﻪﺳﻪری ﺑرێــــﻢ دهﻛﺮا،
ﺑﻪرﻣﯿﻞ.
وێﻨﻪ
ﻛﯚﺑﻮوﻧﻪ ھﻪرێﻢو ﺋﯿﻤﺰای ﻛﯚﻧ ﻣﻜﺮدﻧﻪوهی ﺑﻪﻛﻪﻣ و ﭘﺎرﺗﯽو ﯾﻪﻛﮕﺮﺗ ــێ ﻟﯿﺴــــﺘﯽ
ــﺮد ﻛــــﻪ ﻛﻪﻣﻮﻛــــﻮڕی ﺋﺎﻣﺎژهی ﻟﻪﺳــــﻪرﻮﻣﻪﻧﯽ وهزﯾﺮاﻧﯽ ﻋێﺮاق ﺪاتو دواﺗﺮ ﺋﺎوێﻨﻪ ﺑﻪﭘێﯽ ﺋﻪو
ده
زاﻧ
ﮔﻪ
ﯿﺎرﯾ
ﻮو(
وه
ڕێﺘﻪ
ﻮوﺳ
ﻜﺮدﻧ
ﯾ
ـ
ﯿﺎﻧﻪ
ـ
ر
ـ
ﻛﻪ
وه
وﺗ
ــﯽ
ﺑﻜﺮ
ازﯾﺒ
ﺑﯚ
ـــﻪی
زۆرﯾـــ
ـــﻪوه
ی ده
ﮔﻔﺘﻮﮔ
ﻋێﺮاﻗﯿﺎن ﻛـــﺮد ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧـــﯽ وهزﯾ ﺋﻪو ﻟﻪڕێﮋهی ) ٩ی ﺑﻮدﺟــــﻪی ھﻪرێـﻮون ﻛــــﻪ ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺮدﻧوهﻛﯿﻞ وهزﯾﺮه ﻛﻮردهﻛ ـﺶ رێﻜﻜﻪوﺗﻨﻪ ﻧﻪێﺖ ،ﺑﻪم ﺋﻪﻣﺴﺎڵ ﻛﺎر ﯚی ﻋێــــﺮاق ﺧﻪﻣڵﻮوه ،ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎڵﯽ ﺳﺖ راﺑﺮ
دوو وهرﯾﮕﺮﺗ
ﻛﺮا.
ێﻨﺪ
ﺎن،
ﺑﻪو
٢٠١١ی
ـــﯽ ﺑ
ﺮاﻧﯽ ﺑﯚ
ـــﻢ ﻟﻪ
(١٢,٣ی ﺳ
ووه ﻛﻪ ﺋﻪ
دۆﻻرو ﻟﻪم ﺑڕهش ﺗﻪراوه ﺑﻪ ) (٨٦,٤ﻣﻠﯿﺎر ﻛﻪﻣﻜﺮاوهﺗﻪوه .ﻮوه ،ﺑﻪڕێﮋهی
و ﺑڕﯾﺎرهی ﺗێﺪا ﻟﻪ ) .(١١,٦٧ﺳﻪر ﺎڵﯽ راﺑﺮدووهوه ﺳوهزارهﺗﻪﻛﺎﻧﯿﺎﻧﻪوه دهﻮدﺟــــﻪ ﺳــــﻪرهﺗﺎ ﺑﺣﻜﻮﻣﻪﺗﯽ ﻋێ
)(٪٠,٧٢
ﺑﻮ
ﺮاق ﭘﺎﺳﺎوی
ﺑﻪر
ﺷــــ
ﻧﮫﺎ رێﮋه
ﻮدﺟـ
ﭼﺎوهﯾﻪﻛﯽ ﺑﻪرﭘﺮس ﺳﺎ ــــﻪرﭼﺎوهﻛﻪ ھێﻤﺎﺷـ ﺳﺘﭙێﺪهﻛﺎت.
زﯾﺎد ـــﻪی ھﻪرێــــﻢ دهﮔﻪڕ ﻛﻪﻣﻜﺮدﻧﻪوهی ) ١٠ھﻪرێﻢ دهﻛﻪوێﺖ ،ﻟﻪ ی )٣٠) (٪١١,٦٧دﺟﻪی ﺋﺎﻣﺎده
ﺎری ﺑﻪﻏﺪاوه
ﻛﺮاوی ﺳــــ
ﻧﯽ
ــﯽ ﺑﻪ
ﻛﺎﺗێ
ﺑﻪﺋﺎوێﻨﻪی
(٢٠
ﺑﻮوﻧـ
راﮔﻪﯾﺎﻧﺪ ،دهﻛﺮا ﺑﻪراﺑﺮدوو ﻟﻪﻛﺎﺗێﻜﺪا ﺑﻮ وهﻛـــﺮد ﻛﻪ ﺳـــﯿﺎ ــﯽ ﺧﻪرﺟﯿﯿﻪﻛﺎﻧـــﯽێﻨێﺘــــﻪوه ﺑﯚ ﻣﻠﯿﺎر د ﺑﻮدﺟــــﻪی ﻋێــــﺮاقﻜﺪا ﺳــــﺎڵﯽ رۆژی (٢٠١٠/١١/ﺋﯿﻤــــﺰای ﻟﻪﺎڵﯽ  ٢٠١١ﻛﻪ
ﭘێﯽ رێﻜﻜﻜﻪوﺗﻨێﻜﯽ دﺟﻪ ﺋﺎﻣﺎده ﻟﻪھﻪر دﯾﯿﻪﻛﺎن ،ھﺎوﻛﺎت ﺑﯚ ﺋﻪ ﭘﯚﺳـــﺘﻪ رێـــﮋهیۆﻻر ﺑﻮوهو ھﻪرێﻤﯽ ) (٧٢,٤ﺣﻜﻮﻣﻪ  ١٢/١٣د.ﺑﻪرھﻪم ﺳ ﺳــــﻪر ﻛﺮا،
ﭘێﺸﻮهﺧﺖ ﻛﻪ رۆ ێﻤﯽ ﻛﻮردﺳــــﺘﺎن ﺑﻪرھﻪ و ﻧﻪوﺗﻪی ﺳــــﻪرﺑ )(١٢,٣٩ی ﺑﻪرﻛﻪ ﻛﻮردﺳــــﺘﺎن ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺗﯽ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳ ﺎڵﺢ ﺳﻪرۆﻛﯽ
ژاﻧﻪ ﺧﻪﻣڵێﻨــــﺪراوه ﺑﻪ ﻣﺪهھێﻨﺮێﺖ ﻣﻠﯿﺎر د ﺎری ﺋﻪوهی ﺑﻮدﺟﻪی وﺗﻮوه ،واﺗﻪ وهزﯾﺮان ﺋﺎڕاﺳـــﺘﻪی ﻣﺎﻟﯿﻜﯽوﺘﺎن ﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ
 ١٥٠ھﻪزار ھﻪرێﻢ ۆﻻر زﯾﺎدﯾﻜﺮدووه ،ﺑﻪ ﻋێﺮاق ) (١٤ﻧﺎوهڕ ﮐﺮد ﻛﻪ ﻟﻪ ٧ﻻﭘﻪڕه ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧﯽ
ﺑەﺑەراورد ﻟەﮔەڵ ﺋﻪو ﺑم ﺑﻪﺷـــﯽ ﮔﻪوره"ۆﻛﻪﻛــــﻪی ﺋﺎﻣــــﺎژهی ﺑـ ﭘێﻜﮫﺎﺗﻮوهو
ڕەی ﺳﺎڵﯽ ھﻪرێﻢ دهﻛﺎت ﻛﻪ دهرھﻪق ـــﯚ "ھﻪڵﻪی
ﻛﺮاوه.
ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪی
ﯾﻪﻛێﺘﯽو ﭘﺎ
داﺑﻪ
رﺗﯽ ﺳــــﻪﺑﺎره
وهز ﺷــــﻜﺮدﻧﯽ ﺋــــﻪو ﺷـ ت ﺑﻪﭼﯚﻧﯿﻪ
ـــﻪ
ﺗﯽ ﺧﺎوه
ارﯾﯿ
ﻟﻪﺣﻜ ــــﻪی ﻛــــﻪ ﺑﯚ ﻛــــ ش ﭘﯚﺳـــﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﯽ زۆرﺗﺮﯾﻦ
رۆﻛ
ﻮرد
ﻮﻣﻪ
ﻛﻮرﺳــــﯿﯿﻪ
ﭘﺎرﺗﯽ دا ﺗﯽ داھﺎﺗﻮوی ﻋێﺮاﻗﺪا ،داﻧــــﺮاوه ﺳــــﻪرﭼﻜﯚﻣﺎری ﻋێﺮاﻗﯿﺶ ھﯽ  ،ﭘﯚﺳــــﺘﯽ
ﺋﺎوێﻨﻪ ،وای ﭼﻮار ﭘﯚﺳﺘﯿﯿﺎن ﻧﺎﻛﯚﻛﻦو دوو وه ﺎوهﻛﻪ وﺗﯿﺸـــﯽ ﺑﻪﻣـ ﯾﻪﻛێﺘﯿﯿﻪ.
ﺑﻪ
ده
ـــﻪ
ﻛ
زاره
ﻏﺪا:
ش
ت
ﺎت.
ﺳـ
ده
ﺗﻪﻧﮫﺎ
ـــﻪرﭼﺎوهﯾﻪ
ﺑﺎس ﻟﻪ
ﻣێﻨێﺘــــﻪوه
ﺑﻪﺋﺎوێﻨﻪی
ﻛﻮردﺳﺘﺎن راﮔﻪﯾﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎرﺗﯽ ﻛﯽ ﺋﺎﮔﺎدار وهزاری وهدهﻛﺮێﺖ ﻛﻪ ﺷــــﻪ  ،ﭼﻮﻧﻜــــﻪ
ﭘﻪرﻟﻪﻣﺎﻧـ ﻛﻪ ﻟﻪﻧێﻮ ﻟﯿﺴﺘﻪ ﻛﻮردﯾﻤﻮﻛﺮاﺗﯽ ﻛﻪ ﯾﻪﻛ دهدرێﺖ ﺑﻪ ﭘێﻜﮫﺎﺗﻪش ﭘﯚﺳــــﺘﯽ
ﻛﻮرﺳــــ ــﯽ ﻋێﺮاﻗﺪا ﺧﺎوهﻧـــﯽ دﯾﯿﻪﻛﺎﻧﯽ ﮔﯚڕانو ێﻚ ﻟــــﻪو وهزارهﺗﺎﻧﻪ ی ﻛﻮردﯾﯽ،
داوای ھﻪﯿﯿﻪ ،ﺑێﺠﮕﻪ ﻟﻪوهزاره زۆرﺗﺮﯾﻦ ﺑــــﯚ ﯾﻪ ﺑﻪم ﭘێﯿﻪش ﺗﻪﻧﮫﺎ ﯾﻪ ش دهدرێﺘﻪ
ﺗﯽ
ﻛ
ك
ێﺘﯽ
رﯾﻪك ﻟﻪ
دهره
وهزارهت
ﺗﻪﻧﺪروﺳــــﺘﯽو وهزارهﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﺑﺎزرﮔ وه دهﻣێﻨێـﺘﻪوه .ﻧﯿﺸـــﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻛﻮردﺳــــﺘﺎن
ﺎﻧﯽو ھﺎو
ﻛﺎروﺑ
وهزارهﺗـــﯽ
ﺧﯚی ﺎری ژﻧﺎن دهﻛﺎتو ﺋﻪ دهوڵﻪت ﺑﯚ راﮔﻪﻛﺎت ﯾﻪﻛﮕﺮﺗ
ﻣﻪ
ده
ﻮوی ﺋﯿﺴﻼﻣ
ﯾﺎﻧﺪ
زاﻧێﺖ ،ﻟﻪﺑﻪرﺋﻪوهی ش ﺑﻪﻣﺎﻓﯽ ﺑــــﯚ ﻛ ﻛﻪ ﮔﻮاﯾــــﻪ وهزاره ﯿﺶ ﺋﻪوهی
ﺟﮕﻪ ﻟﻪوهی دهدرێﺖﺎروﺑــــﺎری ﻛﯚﻣﻪڵﮕــــﻪﺗﯽ دهوڵﻪﺗﯽ
ﺑﻪوان.
ی ﻣﻪدهﻧﯽ

ﺳﻠێ
ﻤﺎﻧﯽ ﭘڕ ﺑ

ﻮوه ﻟﻪ

ھﯚڵﯽ ﺳﻪﻣﺎ
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دادﮔﺎی
ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ﻟﻪ
ﻧﺎو ﻣﻮڵﻜﯽ
ﺧﻪڵﻜ
ﺪا
د
رو
ﺳ
ﺘﻜ
ﺮاوهو
ﻣﻮﺧﺎﻟﻪﻓﻪﯾﻪ

روونــكـردنــةوة
سةرؤكايةتى شارةوانى سةيدسادق ذمارة
( )2166لة .2005/7/26
 بة فةرمانى كارطَيإيى ذمارة( )1371لة 2006/6/26ليذنةيةك ثَيكهَينرا بؤ وةرطرتنى
ثرؤذةكة بةشَيوةيةكى طشتيى ،بةآلم لة هةمان
شوَينى ث��رؤذةى قيرتاوكردنةوة لةاليةن
كؤمثانياى (ئاودةم) ثرؤذةى راكَيشانى تؤإى
ئاو بةإَيوةضوو ،طرفتَيك لةنَيوان هةردوو
كؤمثانياى (سةالمء ئاودةم) دروست بوو،
لةاليةن ليذنةيةكةوة كَيشةكةيان ضارةسةركرا
كة ئةويش ماوةيةكى ثَيضوو ثرؤذةكة
راوةستا.
 لة ب���ةروارى  2008/6/4ليذنةيةكثَيكهَينرا بؤ وةرطرتنى ثرؤذةكة كة لة بةإَيز
(بةإَيوةبةرى ناحيةى سةيدسادق) وةك
سةرؤكى ليذنةو ئةندامَيتى ئةندازيار (ئارام
ئةحمةد عةباس) ثَيكهاتبوون.
 ثاشان ثرؤذةى ناوبراو ثاش وةرطرتنىسةرةتايى بة نووسراوى بةإَيوةبةرَيتى
طشتى شارةوانييةكانى سلَيمانى بة ذمارة

رۆژ
ﻧﺎﻣﻪﯾﻪﻛﯽ ﺳﯿﺎ
ﺳﯿﯽ ﮔﺸﺘﯿﯿﻪ
ﮐﯚﻣﭙﺎﻧ
ﯿﺎی ﺋﺎوێﻨﻪ
دهرﯾﺪهﮐﺎت

ﺑﻪڕه
زاﻣﻪﻧﺪی د
.
ر
ۆ
ژ
و
ﺣ
ﻪ
54000
ﺣﻜ
وت وه
ﻮﻣﻪﺗﯽ ﺑﻪﻏ
زﯾﺮی ﻛﻮرد
ﺪا
ﺑ
ﻮ
د
ﺟ
ﻪ
ی ھﻪ
رێﻢ ﺑﻪڕێﮋه
ﯾ
ﻪ
ﻛ
ﯽ
ﺑ
ﻪ
ر
ﭼﺎو ﻛ
ﻪﻣﺪهﻛﺎﺗﻪوه

ﯾﻪﻛێﺘ
ﻟ ﯽو ﭘﺎرﺗﯽ
ەﺑەﻏ
ﺪا ﻧﺎﮐﯚﮐﻦ

ﻓﺆ
ﺗﺆ :ﺭﺅﺫﻧﺎﻣﺔ

َ
ﻣﺔ
ﻛﺘﺔﺏ ﺭﻳ
َ
ﻜﺨﺴﺘﻦ،
ﺑﺔﺭﻫﺔﻡ ﺳﺎﻟﺢﺀ َ
ﻫﻴ
ﺮﺅ ﺋﻴﺮﺒﺍ
ﻫﻴﻢ ﺋﺎﺷﺘ
ﺪﺓﻛﺎﺗﺔﻭﺓ

ﻓﺮﺍﻛﺴﻴ
ﺆﻧﺔ ﻛﻮﺭﺩ
ﺗﺔﻧﺎﺯﻭ
ﻝ
ﺩ
ﺓ
ﻛ
ﺔﻥ

ﺳﺘ
ﺎﻧﻴﻴﺔﻛﺎﻥ

ﺭﯾﮑﻼﻡ
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ﺗﺎﻳﺒﺔﺕ
ﺑﺔ ﻫﺎﻭﻵﺗﻰ
ﻟﺔﺳﺔﺭ
ﺑﺈﻳﺎﺭﻯ ﺩﻛﺘﺆﺭ
ﺳﺔﺭ
ﺩﻭﻭ ﺅﻛﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔﺗﻰ ﻫﺔﺭﻳﺑﺔﺭﻫﺔﻡ ﺳﺎَﻟﺢ
ﻜﺮﺗﻴﺮﻯ ﻃﺸﺘﻰَ ﻢﺀ َﺟﻴﻄﺮﻯ
ﺋﺔﻧﺪﺓﻣﻰ ﺳ َ
َ
ﺍﻣﻰ ﺋﻴ
ﻳﺔﻛﻴﺘﻰ١٦ ،
ﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳَﺔﺗﻰﺴﺘﺎﺀ ﺩﻭﻭ ﺋﺔﻧﺪ
ﻳﺔﻛﻴﺘﻰ ﺍﻣﻰَﺛﻴﺸﻮﻭﻯ
َ
ﺧﻮﺷ
ﻧﻴ
ﻜﺔﺯﺍﻳ
ﺸﺘﻤﺎ
َ
ﺔﻛﻰ
ﻧﻰﺀ
ﺳﺔﻳﺪ
ﺗﺎ
ﻟ
ﺔﺑﺎﻧﻰ،
ﻟﺔ
ﺋﻴﺮﺒﺍﻫﻴﻢ
ﺩ ﺳﺔﺭ ﻣﻴﻼﻛﻰ ﺣﻜﻮ ﺑﺔﺛﻠﺔﻯ ﻭﺓﺯﻳﺮ
ﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ() ،ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﻰ
َ
ﺓﻛﺮﻳﻦ.
ﻳﺔﺩﺓﻃﻰ ﺑــ
ﻭﺓﺳﻔﻴﺔ
ﻣﺔﺕ ﺧﺎﻧﺔﻧﺸﻦﻴ
ﻋﺔﳳ )ﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ( ،ﺑﻨﻲ ﻭﺓﻳﺲ ﻛﺔ ﻮﻭﻥﺀ َ
ﺩ.ﺛﻴﺸﺔﻭﺍ
ﺑﺔﺛﻴ
ﺧﻮﺭ
ﺷــﺔﺭﺓﻑ ﻧـ
ﺩﺍﻧﻴﺸﺘ
َ
ﻫﺔﺭﻳﻢ ﻛ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﺀَ ﻰﻧﻮﺀ َ
ﻧﻬﻴﻨﻰ
ﺳﺮﺍﻭﻳﻜﻰ َ
ﺳﺔﺭﻛﺮﺷﻴﺪ ﻋﻮﺳﻤﺎﻥ )
ﻫﺔﺭﻳﻢ ﻛﺔﻣﺎﻝ ﺋ ﺔﻣﺎﻝ ﺧﻮﺷﻜﺔﺯﺍﻯ ﺗﺎَﻟﻮﻭﻯ ﻭﻵﺗﻰ ﺑﺔﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻮﺭﻭﻵ ﺑﺈﻳﺎﺭﺓ
ﻭﺓﺯﺍ
ﺋﺎﺑﻮ
ﻧ
َ
ﺭﺓﺗﻰ
ﺀﺭﻯ
ﺔﻣﻴ
ﺣ
ﻨﻴ
َ
ﻜﻮﻣ
ﺎﻏﺎ،
ﺣ ﺩﺍﻳﺔﺗﻰ(َ ،
ﺔﺑﺎﻧﻴﻴﺔ« ﻟﺔﻧﻮﺀﺳ ﺎﻳﺔﻭ ﺑﺈﻳﺎﺭﺓ ﺑ َ ﺖ ،ﻣﻮ
ﻟﺔﺑﺔﺫﻣﺎﺭﺓ  ٦٨٩ﻟـــﺔ١١ﺔﺗﻰ َ
ﻫﺔﺭﻳﻢ ﻛﺔ
ﺔﻣﺔ )ﻫﺔَ
ﺆﺛﻴﻨ ﻫﺔﻟﺆ ﻣﺤﺔﻣﺔﺩ ﻣﺎﺭﻑ ﻧﺎﻭﻳﺎﻥ ﻫﺎﺗ
َ
ﻤﻄﺮﻳﺘﺔﻭﺓ« .ﺳﺘﺔﺣﺔﻗﻢ ﺋﺔﻭ
ﻟ
ﻮﻭﺓﺀ
ﺮﺍﻭﺓﻛﺔﺩﺍ
ﺑﺔﺛ
َ
ﺳﺔﺭ
١١/
ﺠﻮﻳ
ﻠﺔﻯ
ﺩ
ﻟﺔﻣ
ﻭﺓﺯﻳﺮ
٢٠١٠/ﺀ
ﺣﺔﺳﺔﻥ ﻧﻮﺭﻯ َ ﻨﻰ،ﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ( ،ﺩ َ
ﺓﻛﺮﻳﻦ.
ﺳــﺔﺭﺅﻙ ﻭﺍﻭﺍﻯ ﻧﻮﺀﺳﻴﻨ
ﺧﺎﻧﺔﻧﺸﻦﻴ ﺳﺔﺭ ﺒﺎﺭﺓﻳﺔﻭﺓ ،ﺩ .ﻧ
ﻄﺔﻯ ﺗﺎﻳﺒﺔﺗﻰ
ﻟﺔﻣ
ﺣﺔﺳﺔﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻣﺤﺔﻣﺔﺩ ﺋﺔﻣﻦﻴ
ﻧــﻮ ﺅﻛﻰ ﺩﻳﻮﺍﻧﻰ ﺋﺔﻧﺠﻮﻣﻮﺭﻯ ﻋﻮﺳﻤﺎﻥ
ﺑ
ﺓﺯﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺓﺭﺿـ
ﻳﺶ،
)ﻭﺓﺳﺘﺎ ﻓ
ﺒﺎﺭﺓﻳﺔﻭﺓ ،ﺩ.ﺟ
ﺈﻳﺎﺭﺩﺭﺍﻭﺓ  ١٩ﻛﺔﺳﺎﻳﺔﺗﻰ ــﻮﻭﺓَ ،ﺗﻴﻴﺪﺍ
ﺭﺓﺳﻮﻝ
ﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ( ،ﺔﻭﺯﻯ ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﻰ ﺳﺔﺭ ــﻮﺍﻥ ﺋﻴﺤﺴﺎﻥ ﻟﺔﻟﻴ ﺳــﺮﺍﻭﺓﻛــﺔﻯ ﺛﺸ ﺔﻧﻰ ﻭﺓﺯﻳﺮﺍﻥ،
ﺧﺎﻧﺔ
ﺳﺔﺭﻛﺮ ﻋﻮﻣﺔﺭ ﻟﺔﺗﻴﻒ
ﻛﺮﺩﺍﻳ
َ
ﺑﺔﺛﻠﺔﻯ ﻭﺓﺯﻳﺮ
ﻧﺸﻦﻴ َ
ﺑﻜﺮﻳﻦ.
ﻳﺔﻛﻴﺘﻰَ َ ،
ﺪﻭﺍﻧﻴﻜﺪﺍ ﺑﺆ ﻫﺎﻭﻵﺗﻰ ﺘﺈﺍﺳﻜﺮﺩﺓﻭﺓﺀ
)ﻭﺓﺳﺘﺎ ﺭﺓ َ
ﺔﺗﻰ َ
ﻳﺔﻛﻴﻜﺔ ﻟــﺔﻭ
ﺩﺍﻳﺔﺗﻰ(،
ﺳﻮﻝ،
ﻳﻄﺮﻳﺘ
)ﺩ.ﺟﻮﺍﻥ ،ﺳﺔﺭﻛﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺋﻴﺤﺴﺎﻥ ﻓﺔﻭﺯﻯ ﺩﺓ َ
ﻟﺔﻭ ﻧ ـﻮﺀﺳ ـ
ﻟﺔﻟﻴ ﻛﺔﺳﺎﻧﺔﻯ ﺑﺈﻳﺎﺭﺓﻛﺔ ﻳﺎﺳﺎ ﺩ َ
«ﺑﺔﺛﻴﻰ
ﺪﻳﺮﻳﻚﻭﺗﻰ َ
ﺓﻛﺮﻳﺖ ﻭﺓﻙ ﺗﺔﻗ
ﺔﻳﺎﻧﺪﺔﻭﺓَ ،
ﻧﻬﻴﻨﻴ
ﻣﺎ
ﺪﻭﺍﻧﻴ
َﻭﻳﻨﺔﻳﺔﻛﻰ ﺩﺓﺳﺖ ﺮﺍﻭﺓ َ
ﺩﺍﻳﺔﺗ
َ
ﻴﺔﺩﺍ
َ
ﻜﺪﺍ
ﻧﺪﻭﻭ
ﻓ
ﺑﺆ
َ
ﺭﺍﻳﻄ
ﻰ(،
ﺑﺆ
ﺑ
ﻛﺔ
ﻠ
ﺧﺔﺑ
ﺮﻣﺎﻥ
ﻴ
ﺑﻮﻭﻥ
ﻫﺎﻭ
ﺎﺕﺀ
)ﺳ
ﻛﺔ
َ ﺴﺔ ﺟ
ﻫﺎﻭ
ﺑﺔﺛﻠﺔﻯ ﻭ
ﺣﺔﻣﺔ ﺳﺔ ﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ( ،ﺛﺔﺭﻭﻳﻦ ﺔﺑﺎﺭ ﻧﺔﺑﻴﻨﻴﻮﻭﺓﺀ ﻧﺎ َﻫﻴﺸﺘﺎ ﺋﺔﻭ ﻧﻮﻭﺳﺮ ﻵﺗﻰ َ
ﻫﺎﺗﻮﻭﺓ «ﺑﺆ
ﺒﺔﺟﻴﻜﻵﺗﻰ ﻛﺔﻭﺗﻮﻭﺓ،
ﺟﻴ
ﺑﻜﺮﻳﻦ« .ﺩﻭﺍﺗﺮ ﺋﺎﻣﺎﺫﺓﻯﺓﺯﻳﺮ ﺧﺎﻧﺔﻧﺸﻦﻴ
َ
ﺍﻭﺓﻯ
ﻋﻴﺪ
َ
ﺗﻮﺍﻧﻴ
ﻛﺎﻛﺔ
)ﺳ
ﺗ
َﺖ
ﺔﺭﻛﺮ
ﺋﺔﻧﺠﻮﻣﺔﻧﻰ
ﻟﺔﺑﺎ
ﻭﺓﺯﻳﺮﺍ ﺮﺩﻧﻰ ﺑﺈﻳﺎﺭﻯ
ﺔﻧﻴﺎ ﺣﺎَﻟﺔﺗﺔﻛﺔ ﺭﻭﻭﻧﺪ ﺑﺔﻭﺓﺩﺍ ﻛﺔ
ﺩﺍﻳﺔﺗﻰ( ،ﺟﺔ
ﺭﺓﻭﺓ ﺑﺪﺍﺕﺀ ﻭﺗﻰ «ﺋ ﻫﻴﺾ َﻟﻴ َ
ﻣﺤﺔﻣﺔﺩ ﺣﺔ
ﺗﺎﻳﺒ
ﺪﻭﺍﻧﻴﻜﻰ «ﺑﺆ
ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﻰ ﺳﺔﻥ )ﺟﺔﻣﻴﻞ ﻫﺔﻭﺭﺍ ﻣﻴﻞ َ
ﺔﺗﻰ ﺳــﺔﺭﺅﻙ ﻭﺓﺯﻳ ـﻥ/ﻧﻮﺀﺳﻴﻨﻄﺔﻯ
ﻧﻬﻴﻨﻴﻴﺔ ،ﺋﺔﻭ ﻻﻳﺔﻧﺔ ﺩﺓ ﺔﻃﺔﺭ ﻧﻮﻭﺳﺮﺍﻭﺓﻛﺔ ﻫﻴﺾ ﺋﺔﻡ ﺣﺎَﻟﺔﺗﺔﻯ ﺧﺎﻧﺔﻧﺸﺓﻛﺎﺗﺔﻭﺓ ،ﺑﺔﻵﻡ
ﺳﺮﻴﻭﺍﻥ ﻧ ﻳﺔﺩﺓﻃﻰ ﺳﺔﺭﻛﺮ ﻣﻰ ،ﻟﺔ
ﺗﻮﺍﻧﻴ
ﺩ ٢٥٦ﻟﺔ ٢٠١٠/١١/٧ﺀ ـﺮﺍﻥ ﺫﻣــﺎﺭﺓ
ﻗﺴﺔﻳﺔﻛﻢ ﻧﻴﻴﺔ« .ﻴﻨﻜﺮﺩﻧﺔ ﻣﻦ
ﺳﺔﺭ ﺑﺪﺍﺕ ﻛﺔ ﺩﺓﺭﻳﻜﺮﺩﻭَ ﺖ ﺗﺔﻋﻠﻴﻘﻰ
ﻛﻮﻳ ﺔﺟﻢ ﺭﺓﺷﻴﺪ ﺳﺔ ﺩﺍﻳﺔﺗﻰ(،
ﺑﺔﺛﻴﻰ ﺋﺔﻭ ﺑﺆ ﺛﺔﻳﺪﺍﻛﺮ
َ
َ
ﻭﺓ«.
ﺑ ﺓﺳﺔﻵﺗﺔﻯ َﺛﻴ
ﻋﻴﺪ
ﻫﺎﻭﻛ
ﻟﺔﻻﻳﺔﻛﻰ
َ ﺨﺎ ﻧ
ﺩﻧﻰ ﺑﺬﻳﻮﻯ
ﻤﺎﻧﺪ
ﺎﺕ،
)ﺳﺮﻴ
ﺗﺮ
ﺔﺟﻢ،
ﺭﺍﻭﺓ،
ﺑﺔ
ﺑﺔﺳﺎ
ﻭﺍﻧﻰ
ﺓﻭﺓ،
ﺳ
ﺑ
ﺭﺯﺍﻥ
ﻵﺿﻮ
ﺋﺎﻃﺎ
ﺈﻳﺎﺭ
ﺔﺧﺎﻧﺔﻧﺸﻴﻨﻜ
ﺋﺔ
ﻭﺍﻥﺀ ﻣﻨ
ﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ( ،ﺑﺔﺭﺯﺍﻥ ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﻰ ﻳﺔﺩﺓﻃﻰ ﺋﺔﺣﻤﺔﺩ ﻛﻮﺭﺩﺓ ﻳﺔﻛﻴ ﺩﺍﺭ ،ﺋﺎﺷﻜﺮﺍﻯ ﻛﺮﺩ ﺳﺔﺭﺿﺎﻭﺓﻳﺔﻛﻰ
ﺑﺔﺇﻳﺰﻣﺎﻧﺪﺍ )ﻭﺓﺯﻳ
ﻟــﺔﺧــﻮﺍﺭﺓﻭﺓ ﺮﺩﻧﻰ ﺋﺔﻡ
ﺳـﺣﻤﺔﺩ ﻛ ـﻮﺭﺩﺓ
ﺪﺍﻵﻥ ﻛﺎﺭﺩﺓ
ﺮ(«.
)
ﻛﺔﻥ،
ﻛﺔ
ﻳﺔﻛﻴ
ﺘﻰ
َ
ﺋﺔﻧﺪ
َ
ﺳﺔﺭ
ﺑﺆ ...ﻝ٢
ﺳﺔﺭ
َ
ﺍﻧﺔﻯ
ﻧﺎ
«ﺛﺎﺭ
ﺘﻰﺀ
ﺍﻣﻰ
ـﺔﺭﻛـ
ﻭﻳﺎﻥ
ﺗﻰﺀ
َ
ﺗﺎﺋﻴﺴﺘﺎ
ﻛﺮﺩﺓﻛﺎﻧﻰ
ﻳﺔﻛﻴﻚ
َ
ﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ ﺳ
ﺭﺓﺳ َـﺮﺩﺍﻳــﺔﺗـﻰ(،
ﻧﻮﺀﺳﺮﺍ
ﻳﺔﺩﺓﻃﻰ ﺑ
ﻫﺎﺗﻮﻭﺓ ﺑﺔﺛ
ﺣﻴﺰﺑﻴﺶ
ﻭﺓﻛﺔ ﻭﺍﺫﺅﻯ
ــﻮﻝ )ﺷــﺎﻵﻭﻯ ﺷــﺎﻵﻭ ﻋﺔﺑﺪﻭﻵ ﺈﻳﺎﺭﺓﻛﺔَ ،ﺑﻴﺌﺎﻃﺎﻳﻰ ﻟﺔﺳﻮﻣﺔﻧﺪﺓﻛﺎﻧﻰ ﻣﻴﺔﺭﻛﺮﺩﺓﻯ ﺧﺆﻳﺎﻥ ﺑﺔﺛﻠﺔﻯ ٩٦٠ﻛﺎﺩﻳﺮﻭ
ﻠﺔﻯ ﻭﺓﺯﻳ
ﻟﺔﺭﺅﺫﻯ
ﺑﺔﺛﻠﺔﻯ ﻭﺓﺯ
ــﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻳــﻰﺀ ﺋﺎﺑ ﺑﺎﻳﺰ ﺗﺎَﻟﺔﺑﺎﻧﻰ
ﺩﺓﺭﺿﻮﻭﻧﻴﻴﺔﻭﺓ
ﻳﺮﺧﺎﻧﺔﻧﺸﻦﻴ ﺩ َ
ﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ( ،ﻟﺔ ﻛﺆﺳﺮﺓﺕ ﺭﺓﺳﻮﻷ ،ﻭﺗﻰ «ﺑﺆﺿﻰ ﺧﺎﻧﺔﻧﺸﻦﻴ ﺧﺆﻯ ﻧﻴﺸﺎﻧﺪﺍﺀ ﺿ ﻼﻛﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔﺕ ﺧﺎﻧﺔﻧ ﻭﺓﺯﻳﺮ ﻟﺔﺳﺔﺭ
ﻮﻭﺭﻯ
ﺓﻛﺮﻳﻦ
ﺋﺔﻣﺔﺵ ﺋﺔﻭ ﻧ َﺟﻴ َ
ﺒﺔﺟﻴﺪ َ
ﻫﻴ
ﺗﻴﻒ
ﻮﻧﻜﺔ
ﺑﻜﺮﻳ
ﺓﻛﺮﻳﺖ .ﻭﺓ
ﻟﺔﺳﺔﺭﺓﺀ ﺑ
ﺎﻭﺍﻳﺔ
ﺎﻧﺔﻭﻳﺖ ﺑﺎﺭﻃ ﺸﻴﻨﻜﺮﺩﻭﻭﺓ،
ﺷﻴﺦ ﻋﻮﻣﺔﺭ ،ﻋﻮﻣﺔﺭ ﻣﺴﺘﺔﻓﺎ َ ﺸﺘﺎ ﻫﺔﺭﻭﺍ ﻣﺎﻭﻳﻦ« َ .ﻦﻴ؟ ﺧﺆَﺋﻴﻤﺔ ﻣﻮﻭ ﺩﺓﻳ َ
)ﻟﺔﺗﻴﻒ َ
ﺣﺴﻴ
ﺈﻳﺎﺭﺓ ﺧﺎﻧﺔﻧﺸﻦﻴ ﺩ ﻛﺔ َ
ﺳﻤﺎﻥ َ
ﺑﺔﺛﻴﻰ ﺋﺔﻭ
ﻻﻯ ﺧ
ﻰ(،ﻦ )ﻣﺤﺔﻣﺔﺩ ﻭﺓﺗﻤﺎﻥ ،ﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ(« .ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﻰ
َ
ﻣ ﺿﺔﻯ ﺋﺔﻭ ﻛﺔﺳﺎﻧﺔ ﺑﺮﺍﻧﻰ َﺛﻴﺪﺍﻧﻰ
ﺓﻛﺮﻳﻦ« ،ﻣﺤﺔﻣﺔﺩ ﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗ
ﺆﺷﻴﺔﻭﺓ ،ﺭﺓﻫﺒ
ﻳﺔﺩﺓﻃﻰ ﺋﺔ
ﻴﺰﺍﻧﻴ
َﺑﻴ
ﺷﻮ
ﻫﺔ
ﻄﺔﺭﺩ
ﺨﺔﻧﺔ ﺳﺔﺭ
َ
ﻛﺮﻭﻵ
ﺭﻳﺔﻙ
ﺳ ﻧﺪﺍﻣﻰﻳﺔﺩﺓﻃﻰ ﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺭﻯ ﺳﺔﻳﺪﺑﺮﺍﻳﻢ
ﺩ
ﺋﺔﻭﻴﺔﻯ ﻃﺸﺘﻰ«.
ﻟ
)ﺳ
ﻟﺔ
ﺗﺎﻳﺒﺔﺕ
ﺑﺔ ﻫﺎﻭﻵﺗﻰ
ﺳ
ﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ( ،ﺭﺓﻫﺒ ﺸﺎﺩ ﻋﺔﳳ ،ﻋﺔﳳ «ﻣﺤﺔﻣﺔﺩ
ﻮﺩﻣﺔﻧﺪﻯ
ﺔﺗﻰ ﻳﺔﻛﻴ
ﺔﺭﻯ
ﺣﺔﻭﻳﺰﺀ ﻋﺔﳳ ﺳﺔﻋﻴﺪ «ﺑﺔﺭﺛﺮﺳﻰ ﺑﺈﻳﺎﺭﺓﻛﺔ ،ﺑﺔ ﻫﺎﻭﻵﺗﻰَ ﺘﻰﺀ ﻧﺎﻭﻯ ﺑﻶﻭﺑﻜﺮﻳﺔﺭﺿﺎﻭﺓﻳﺔ ﻛﺔ
َ
ﻧﺔﻳﻮﻳﺴﺖ
ﻛﺔ َﺛﻴﺸﺮﺘ
ﺩﺓﺯ
ﺣﺔ
ﻭﺕ
َ ﺘﺔﻭﺓ ،ﺑﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔﺕﺀ
ﺑﺔﺛﻴ
ﻟﺔﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ ﻳﺔﻛﻴ ﻣﺔﺩ َﺩﻳﺮﻳﻨﺔﻛﺎﻥ ﺑ ﻃﺎﻯ ﻛﺎﺭﻭﺑﺎﺭﻯ
ﺩ َ ﻰ ﺋــﺔﻭ
ﺑﺔﺭﺛﺮﺳﻰ ﻣﺔَﻟ
«ﺋﺔﻡ ﻫﺔﻧﻄﺎﻭﺓﻯ ﺛﺎﺭﺗﻰﺀ ﻫﺎﻭﻵﺗﻰ ﻭﺕ
َ
َ ﺘﻰﺀ
َﺛﻴﺸﻤﺔﺭﻃﺔ َ
ﻮﻭﻡﺀ ﺛﻠ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﺩﻭﺍﻯ ﺋﺔﻧﺠﺎﻣ ﺒﺔﻧﺪﻯ ﻳﺔﻛﻰ
ﺭﻳﺓﺳﺖ ﻫﺎﻭﻵﺗﻰ ﻛﺔﻭﺗ ﺯﺍﻧﻴﺎﺭﻳﻴﺎﻧﺔﻯ
َ
َﺋﻴﺴﺘﺎﺵ ﻟﺔﺑﺔﺭ ﺋ ﺔﻛﺔﻡ ﻭﺓﺯﻳﺮ ﺑﻮﻭﺓ ،ﻛﺎﻟﻜﺮﺩﻧﺔﻭﺓﻯ
ﻳﺔﻛﻴﺘﻰ ﺑﺆ
ﺋﺔﻭ
ﺪﺍﻧﻰ
ﻫﺔﺭ
ﻃﺆﺇﺍﻧ
ﺯ
ﻧﻴ
ﻮﻭﺓ،
َ
ﻧﺠﺮﻴ
ﻜﺎﺭﻯ
ﺑﺔﺛﻴ
ﻄﺔﺭﺍ
ﻛﺔ
ﻰ
ﺔﻭﺓﻯ
ﻣﺔﻛﺘﺔﺏ
ﺓﻳﺔﻙ ﻟﺔﻛﺆﺑﻮﻭﻧﺔﻭﺓ َ ﺋﺔﻭ
ﻫــﺎﺕ
ﻜﺨﺴﺘﻨﻰ ﻳﺔﻛﻴ
ﺋﺔﻭ ﺩﺓﺯﻃﺎﻳﺔ ﺭﻭ ﺋﺔﻃﺔﺭﻯ ﺋﺔﻭﺓ ﻫﺔﻳﺔ ﻧﻰﺀ ﻗﺔﻳﺮﺍﻧﺔﻳﺔ
ﺯﺍﻧﻴﺎﺭﻳﻴﺎﻧﺔ،
ﺑﺔﺇﻳﻮﺓ
ﺳﺎَﻟﺢﺀ َﻫﻴﺮﺅ َ ﺘﻰ ،ﻫﺔﺭﻳﺔﻙ ﻟﺔﺑﺔﺭﻫﺔﻡ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﺔﻛﺎﻧﻰ َ ﻟﺔ َ
ﻛﺔﺩﺍ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ،ﻛﺔ ﺑﺔﻭﻫﺆ ﺑﺔﺭﺓ ﻧﺎﺇﺓﺯﺍﻳﺔﺗﻰ ﺧﺆﻯ َﻫﻴﺮﺅ ﺋﻴﺮﺒﺍﻫﻴﻢ ﺑﺔﻵﻡ ﺛﺔﻳ
ﻭﺑﺔﺇﻭﻭﻯ ﺣﻴﺰﺑﺔﻛﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﺒﻴ ﻟﺔﺩﺍﻫﺎﺗﻮﻭﺩﺍ
ﺋﺎﺷﺘﻜﺮﺩﻭﻭﺓﺗ ﺋﻴﺮﺒﺍﻫﻴﻢ ﺋﺔﺣﻤﺔﺩﻯ َﻫﻴﺮﺅ ﺋﻴﺮﺒ
ﺈﺓﻭﻯ ﺋﺔﻭ ﺑ
ﻳﺔﻭﺓ
ﺋﺔ
َ ﺘﺔﻭﺓ«.
ﺔﻭﺓﺀ
ﺩﺓﺭﺑﺈﻳﻮﺓ ﻟ
ﺍﻫﻴﻢ ﺑﺔﺷﺪﺍﺭﻯ ﻛ
ﻭﺓﺵ ﻫﺆﻛﺎﺭﻯ ﻃﺮﺫﻳﻴﺔﻛﺔﺈﻳﺎﺭﺓ ﻧﺔﻛﺮﺍﻭﺓﺀ
ﺣﻜﻮﻣﺔﺕ ﻳﺔﻛﻼﻳﺔﻧﺔ ﻛﺎﺭﺓ ﺔﺳﺔﺭ ﺋﺔﻭﺓﻯ
ﺑﺔﻫﺆﻯ
ﺩﻭﺍﻯ ﺋﺔﻭ َﻛﻴﺸﺎﻧﺔﻯ ﻣﺔﻛﺘﺔﺏ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﺔﺩﺓﻛﺮﺩ.ﺆﺑﻮﻭﻧﺔﻭﺓﻛﺎﻧﻰ
ﺭﺅﺫﻧﺎﻣﺔ
ﻫﺎﻭﻵﺗﻰ ﻭﺗﻰ
ﺋﺔﻭ ﺳﺔﺭﺿﺎﻭﺓﻳﺔ ﺑﻮﻭﺓ«.
ﺣﻜﻮﻣﺔﺕ ﻃﺆﺇﺍﻧﻜﺎﺭﻳﻴﺔ
ﺋﺎﻣﺎﺩﺓﻯ
«ﻛﻴ
ﻛﺎﻧﻰ ﺩﺓﻛ
َ
ﻛﺎﻧﻰ
ﺸﺔﻭ
ﺑﺔﺛﻴ
ﻫﺔ
ﺎﺕﺀ
ﻰ
ﻃ
َ
ﻃﺮﻓﺘ
ﻣﺎﻫﺔ
ﺳﺔﺭ
ﺔﻭﺭﺓ
ﻧﻄﻰ ﻧﻴﻴﺔ ﻟ َ ﻧﺎﻭﻯ
ﻛﺔ ﻧ
ﺑﺔﺭﺛ
ﻧﺔﺑﻮﻭﻥﺀ
ﻟﺔﺭﻳ ﺔﻛﺎﻥ َﻫﻴﻨﺪﺓ
ﻟﺔﺳﻨﻮﻭﺭﻯ ﺳﻠﻴ ﺅﻛﻰ ﻣﺔﻛﺘﺔﺏ ﺯﺍﻧﻴﺎﺭﻳﻴﺔﻛﺎﻧﻰ
ﺑﻶﻭ َ
ﺔﻃﺔﻝ
ﺑﻜﺮﻳﺘﺔﻭﺓ،
ﺔﻳﻮﻳﺴﺖ ﻫﺔ
ﻛﺔﻭﺗﺒﻮﻭﺓ
ﺗﻮﻧﺮﺍ َ
ﺮﺳﻰ ﻣﺔَﻟﺒﺔﻧﺪﺓ
ﻫﺎﻭﻵﺗﻰ،
ﻋَﻴﺮﺍﻕ
ﻝ٦...
ﻣﺎﻡ ﺟــﺔﻻﻝﺀ ﻣﺔﻛ ﻭﺗﻰ «ﺑﺔﻫﺔﻭَﻟﻰ ﺣ ﻣﺎﻫﺔﻧﻄﻲ ﺳﺔﺭﺩﺓﻣﻴﻴﺎﻄﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﺔﺗﻰ
َ ﻤﺎﻧﻰ ﻛﺆﺑﻮﻭﻧﺔﻭﺓﻳ َﺭﻳﻜﺨﺴﺘﻨﻰ
ﻛﻴ َﻧﻴﻮﺍﻧﻴﺎﻧﺔﻭﺓ.
ــﻲ
ﺳــﺔﺭﺿــﺎﻭﺓ ﻛﺎﻧﻰ َ
ﺩﻭﻳَــﻨ َ
ﻳﺔﻛﻴﺘﻴﺪﺍ.
ﺑﻮﻭ ﻛﺔ ﻟﺔﺩ
ﻳﺔﻛﻴﺘﻰ
ﺔﻛﻰ
َ
ﺋﻴ
)ﺩﻭﻭﺷــﺔ
ﻳــﺔ
ﺘﺔﺑﻰ
ﺩﺍﺩﻃﺎﻳﻴﻜﺮﺩﻧﻲ ﻭﺍﻱ ﺳﺎﻟَﻲ
ﺭﺯﻃﺎﺭ
ﻜﻮﻣﺔﺕ ،ﺿﺎﺭﺓﺳﺔﺭ ﺑ ﻧﺔﻭﺓ ﻟ َ
ﺔﻃﺔﻝ
َ ﺸﺔﻛﺎﻧﻰ ﻧــﻴ
ﺋﻴﺮﺒﺍ
ﻫﺎﻭﺑﺔﺷﻰ ﺑﺆ َﻫﻴﺮﺅ ﻟﺔﻛﺆﺑﻮﻭﻧﺔﻭﺓﻛﺔ ،ﺑﺔ ﻫﺎﻭﻛــﻰ ﺋــﺎﻃــﺎﺩﺍﺭ ﺣَ ﺴﺘﺎ َﻛﻴﺸﺔﻛﺔﻯ ﻧﻴ َﺭﻳﻜﺨﺴﺘﻦ
ﻣــﻤــﺔ( ﺣ
٢٠٠٣ﻭﺓ ﺑﺆ
ﻣﺤﺔﻣﺔﺩ
َ ــﻮﺍﻥ ﺳﺔﺭ
َ
ﻫﻴﻢﺀ ﺑﺔﺭﻫﺔﻡ َ
ﻭﺍ
ﻧــﺎﻭﺑـ
ﺪﺅﺯﺭﻳﺘﺔﻭﺓ«.
ﻓﺮﺍ
ﺎﻛﻢ ﻟﺔﻧﺎﻭ
ﺳﺔﺭﺍﻧﻲ ﺭﺫﻳ
ﺋﺔﻣﻴﻦ ﺛﺔ
«ﺛﻴﺸﺮﺘ ﺿﺎﻜﻮﻣﺔﺕﺀ ﺑﺔﺭﺛﺮﺳﻰ َ ﻮﺍﻥ ﺳﺔﺭﺅﻛﻰ
ﺅﻛﻰ ﺋﺎﺷﺘﻜﺮﺩﻧﺔﻭﺓﻳﺎﻥ .ﺳﺎﻟﺢَﺭﻳﻜﺨﺴ
ـﺮﺍﻭ َﺛﻴﻴﻮﺍﻳﺔ
ﺑﺈﻳﺎﺭﺑﻮﻭﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔﺕﻵﺗﻰ ﻭﺕ َ
ﺩ ﻛﺴﻴﺆﻧﻲ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎ ﺭﻟﺔﻣﺎﻧﺘﺎﺭﻱ ﺩﺍ ﺿﻮﻭ ﺛﻴَﻜﻬَﻴﻨﺮﺍ ،ﻳﺔ َﻤﻲ ﺑﺔﻋﺴﻲ
ﺘﻮﻭﺓ ﺑﺆ ﺳﻠﻴ
ﻣﺔَﻟﺒﺔﻧﺪﻯ ﻳﺔﻙ ﺣﺣﻜﻮﻣﺔﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔﺗﻰﻫﺔ ﻭﺓﻛــﻮ ﺿﺆﻥ
ﺓﺳ
ﺩﻃﺎﻳ
ﻛﺔﻡ
ﺭﺓﺳﺔﺭﻛﺮﺍﻭﺓ«.
ﻟﺔﻧﺎﻭﺿﺔﻯ
ﻣﺔَﻟَﺒﻤﺎﻧﻰ ﺑﺔﻫﺔ
ﻣﺎﻫﺔ
ﻴﺰﺑﺔ
ﺘﻠﺔﻛﺎﺭﻛﻴَﺸﺎﻧﺔﻭﺓﻱ ﻧﻴﻲ ﻧﺎﻣﺔﻱ ﺩﻳﻜ ﻴﻜﺮﺩﻧﻲ ﺳ
ﻫﺔ
ﻣﺎﻫﺔ
ﻛﺎﺭﻳﺸﻲ
ﻧﻄﻰ
ﻟ
َ
ﺑﺔ
ﺳﺘ
ﻟﺔﻣ
ﻧﻄﻰ
ﺔﺩﺍﻡ
ﺔﻃﺔﻝ
ﺷﺪﺍﺭ
ﻴﺎﺭ
ﺒﺎﺭﺓﻳ
ﺔﻧﺪﺓ
ﻟ
َ
ﺣﺴﻴ
ﺳﺔﺭ
ﺛَﻴ
ﺔﻱ
ﺛ
ﺑﻮﻭﺓﻛﺎﻧﻰ
ﻗﺎﺩﺭ
ﺔﻃﺔﻝ ﻳﻮﻧﺲ ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﻰﺔﻭﺓَ ،
ﻛﺎﻧﺪﺍ ﺋﻴﺸﻮﻛﺎﺭﺓ
ﺑﺔﻋﺲ ﺑــﻮﻭ ﻟﺔ َﻦﺀ ﺳﺔﺭﺍﻧﻲ
ﺅﻛﺎﻳﺔﺗﻲ ﺛﺔﺭﻟﺔﻣﺎﻧﻲ ﺸﻜﺔﺵ ﺑﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﺔﺑﺪﻭﻵ ﺔﻳﺈﺓﻭﺩﺓﻛﺎﺕ ،ﺑﺔﻫﺔﻣﺎﻧﺸﻴ ﺣﻜﻮﻣﺔﺗﺪﺍ
ﻟﻴ
ﻛﺎﻧﻰ ﺑﻜﺎﺕ،
ﻛﺮﺩ.
ﺳﺔﺭ
ﺩﻭﺟﺔﻳﻞ.
ﻝ١١...
ﻳﺔﻛﻴﻜﺔ ﻟﺔﺣﻴﺰﺑﺔ َ ﻮﺓ َ
ﻳﺔﻛﻴ ﺬﻧﺔﻯ ﺑﺎﻵﻯ ﻣﺔﻛﺘﺔﺏ ﺧﺆﻯ َ
ﻳﺔﻛﻴﺘﻴﺶ
َﺭﻳﻜﺨﺴﺘﻨﻰ
ﻟﺔ ﺩﻭﺍ
ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ
ﻳﻴﻦ ﻫﺔﻟَﻮَﻳ
ﺗﺎﻭﺍﻧﻲ ﺋﺎ
َ ﺘﻰَ ،
ﻟﺔﻟَﻴ
ﺩﻭﺍﻱ
ﺳﻌﻮﺩ ﻫﺎﺷﻢ
ﺪﻭﺍﻧﻴﻜﺪﺍ ﺑﺆ ﻫﺔﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔﺗ ﺳﺔﺭﺓﻛﻴﻴﺔﻛﺎﻧﻰ
ﻟﺔﻟﻴ َ
ﺑﺔﺭﺍﻣﺒﺔﺭ ﻫﺔﻧﺪﻳَﻚ ﺴﺘﻴﺎﻧﺪﺍ ﻓﺮﺍ
ﺩ
ﻣﺤﺔ ﺪﻭﺍﻧَﻴﻜﻴﺪﺍﺑﺆﺭ
ﺷﺘﻰ ﻋﺔﺯﻳ
ﻛﺴﻴﺆﻧﺔ ﻛ
ﻟــﺔ ﺩﺍﺩﻃـــــﺎﻱ ﺑ ﺓﺳﺘﻠﺔﻛﺎﺭﻛﻴ
ﺓﻛﺮﻳﺖ
ﻣﺎﻫﺔﻧﻄﻰ ﻟﺔﻃﺔَﻟﺪﺍ ﻫﺔﺑﻴﺔﻛﺔﺀ ﺩ َ
ﺅﺫﻧﺎﻣﺔ،ﺣ
ﻣﺔﺩ ﻫ َ
ﺩﺍﻭﺍﺩﺍ ﻧﻮﺍ
ﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻴﻴﺔ
ﻣﺔﺑﺔﺳﺘﺔ
ﺰ :ﻳﺎﺳﺎﻯ ﺧ
ﺎﻛﻢﺭﺯﻃﺎﺭ
ﻣﻦ ﺋ
َ ﺖ.
َﺸﺎﺔﻛـﻧﺔﻭﺓﻱ ﻫﺔﻟَ
ﻭﺗــﻲ :ﺔﻭﺍﻟﺔﻛﺔﻱ ﺛ
ﻟﺔ ﻓﺸﺎﺭﻳﺎﻥ ﻛﺮﺩﻭﻭﺓ .ﻧﺪﻭﻭﺓﺀ ﻟﻴَﺜﺮﺳﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻛﺎﻥ ﻧﺔﺭﻣﻴ
َ
ﻟﺔﻫﺔﻟَﺒﺬﺍﺭﺩﻧﺔﻛ ـــﺎﻵﻱ ﺗــﺎ
ﺸﺘﺮﺍ
ﻫﺔﻧﺪﻳﺔﻧﺪﺍﻣﺎﻧﻰ ﺳﺔ
ﺑﺔﺛﻴﻰ ﺋﺔﻭ
ﻴﺎﻥ
ِ
ﻭﺍﻧــ
ﻛﺮﺩﺍﻳ
ﺳﺘﻜ
ﻟﺔ
ﺯﺍﻧ
ﺔﺗﻰ
ﺮﺩﺓ
ﺆﺛﻴﺸﺎﻧﺪﺍﻥ
ﺛ
ﻴﺎﺭﻳﻴ
ﻫﺎﻭ
ﺔ
»ﺩ
ـﺎﻥ،
ﺔﻱ
ﻭﺓﻭ
ﻯ
ﻛﺆﺑﻮﻭ
ﺋﺔﻣﺮﻳﻜ
ﻵﺗﻰ ﻛﺔﻭﺗﻮﻭﺓ ،ﻣﺔ ﺎﻧﺔﻯ ﺩﺓﺳﺖ ﺛﺎﻙ َ ﻚ ﺣﻴﺰﺏ ﻓﺎﻳﻠﺪﺍﺭ ﻧﺔﺑ ﺎﺭﺗﻰ ﻭﺓﻛﻮ
)٥
ﻟﺔﺿﻮﺍ
ﺛَﻴﺸﻜﺔﺷﻜﺮﺩﻭ ﺓﺳﺘﻠﺔﻛﺎﺭﻛَﻴ
ﻧﺔﻭﺓﻯ ﺭﺅ
ﺎﺵ ﺑﺆ ﺋﺔﻭ
ﻳﺎﺳﺎﻳﻰﺀ
ﺸﺎﻧﺔﻭﺓﻛﺔﻡ ﻛﺎﻧ ﺭﺿﻴَﻮﺓﻱ ﻟﻴﺴﺘﻲ (٢٠٠٩/٧/٢ﺩﺍ
ﻟﺳﺔﺭﺅﻛﻰ ﺛﺎﺭﺗﻰ ﻟﺔﺩ ﺳﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻰ ﺭﻳ ﺩﺓﺭﺿــﻮﻭﻥ ﺩﻭﺍﻯ ﺋــﻮﻭﻥﺀ ﻛﺔﺳﺎﻧﻰ
ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻴﻴﺔﻛﺎﻧﺪﺍ ﻟﺔ ﻫ ﺫﻯ ﻳﺔﻛﺸ
ﻫﻴﺾﺯﺍﻧﻴﺎﺭﻳﻴ ﻭﺓ« ،ﺑﺔﻵﻡ
ﻛ
ﺪﻳﺪ
ﺩﺓﺳﺘﻮﻭﺭﻳ
َ
ﻋَﻴ
ﺔﻣﻤﺔﻯ ﺣﻴﺰ
ﺔﻭﻟﻴ
ﺋﺎﻣﺎﺩﺓﻧﺔ
ﺔﻃﺔﻝ ﻣﺔﻛﺘﺔﺑﻲ ﻧﺎﻭﻭﺍﻳﻦ ﻛﺆﺑﻮﻭﻧﺔﻭﺓﻳﺪﺍ ﺑـَ ﺬﺓﻳﺔﻛﻰ ﺯﺅﺭ ﺑﺔﺭﺛﺮﺱﺀ ﺔﻭﺓﻯ ﻓﺎﻳﻠﻰ
ﻛﺮﺍ ﺑﺆ ﺛﺔﺭﻟﺔﻣﺎﻧﻲ ﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻧﻴﻲ
ﺔﻙﺳ
ﺮﺍﻕ ﻛﺮﺍ ،ﻣﺔﺳﻌﻮﺩ ﺑﺎ َﺮ ،ﻛﺔ ﻃﻔﺘﻮﻃﺆ ﻟﺔ ﺑﺎﺭ ﺏﺀ ﻻﻳﺔﻧﺔ
ﻰ ﺗَﻴﺪﺍﻳﺔ
ﺑﻮﻭ ﺩﻭﺍﻱ
ﺩﺓﺳ
ﻛ
َ
ﺔﺑﺎﺭﺓﺕﺑﺔﻫ
ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﺔ
ﺓﻯ
ﺭﺍﻳﻄﺔﻳﺎﻧﺪﻭﻭﺓ ﻛﺔ ﺓﻧﺪﻯ ﺣﻴﺰﺑﺔﻛﺔﻯ ،ﻋﻴﻶﻭﻛــﺮﺍﻳــﺔﻭﺓ ﻟــﺔﺩﻭﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳﺔﺗﻤﺔﺩﺍﺭ
ﺘﻠﺔﻛﺎﺭﻛَﻴﺸﺎﻧﺔﻭﺓﻛﺔﻱ ﺆﻛﺎﺭﺓﻛﺎﻧﻲ ﺛﺔﺭﻟ ﻫــﺔﻟــﺒــﺬﺍﺭﺩﻧــﻴ ﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥﺀ
ﺛﺆﺳﺘﻰ ﺳﺔﺭﺅﻙ ﻛﺆ ﺭﺯﺍﻧﻰ ،ﺳﺔﺭ
ﺋ
ﺛﻴَﻜﻬﻴَﻨﺎﻧﻰ
َﺟﻴﻲ ﺷﺎﻧﺎﺯﻳﻴﺔ َ ﺮﺍﻕ«.
ﺋﺎ
ــﺸ
ﺔﻣﺎ
ﺭﺯﻃ
ﺋﺎﺯﺍﺩﻛﺮﺩﻧﻰ
ﺅﻛﻰ ﻫﺔﺭﻳَﻤﻰ
ﺣﻜﻮﻣﺔﺗﻰ
ﻫ ﺔﻧﺪﺍﻣﺎﻧﻰ ﺳﺔﺭ
ﻛﺔ ﺛَﻴﺸﺘﺮ ﻟﺔﻻﻳﺔﻥ ﻣﺎﺭ ﺑﺆ ﻛﻮﺭﺩ ﻫﻴَﻠَ
ﺷﻜﺮﺍﺑﻜﺎﺕ.
ﻧﺘﺎﺭ ﺿﺔﻧﺪﺟﺎﺭﻳَﻚ ــﻲ ﻭﺓﻙ
ــﺎﺭ ﻣﺤﺔ
ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺔﺩ
ﺭ
ﻝ٥...
ﺑﺔﺛﻴﻰ
َ
ﻰ
ﺔﻧﺪﻳﻚ ﺣﻴﺰﺏ ﻓﺎﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ ﺛﺎﺭﺗﻰ
َ
ﺩﺍ
ﻭﺗﻮ
ﺅﺫﻧ
ﺳ
ﺋﺔﻣ
ﺩﻭﺓ
ﻳﺔﻛ
ﻭﻳﺔ
ﻴ
ﻟﺔ
ﺎﻣﺔ
ﺭﻱ
ﺗﻰ؛
ﻗﺴﺔﻯ ﺑﺔﺭﺛﺮ
ﻭﺓﻛﻮ ﺑﺎﺭ
َﺘﻰﺀ ﺛﺎ
ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﻴ ﻳﻠﺪﺍﺭ ﻧﻦﻴ.
ﻭﺍﻧﻴﻴﺔﻛﺎ
ﻮﻭﺭ ﻧﻴﻴﺔ ،ﺋ
ﻟﻴَﺪﻭﺍﻧﺔ
ﻴﻦ ،ﻳﺔﻛﺔﻡ
ﻛﺮﺍﻭﺓﺗﺔﻭﺓ.
ﺯﺍﻧﻰ ﻟﺔﻛﺆﺑﻮﻭﻧﺔﻭﺓﻛﺔﺩﺍ ﺳﺎﻧﻰ ﺛﺎﺭﺗﻰ،
ﺩﺍﺩﻃــﺎﻱ ﺑﺎ
َ
ﻜﻰ
ﺭﺗﻴﻴﺔﻭﺓ ﺯﺅﺭ ﺟﺔﺧﺖ ﺔﻣﺔ ﻟﺔﻛﺎﺗﻴ
ﻵﻱ
ﺩﺓﺳﺘﻠﺔﻛﺎﺭﻛﻴ ﻧﻴﺪﺍ ﺋــﺎﻣـ
َﻜ
ـﺎﺫ
ﻣﺔﻛ
ﺪﺍﻳﺔ
ﺗﺎﻭﺍ
ﺳﺔﺭ
ﺓﻱ
ﻫﺎﻭﻛ
َﺸﺎ
ﻟﺔ
ﺑﺔ
ﻧﺔﻛﺎﻧﻲ
ﺛــﺎﺭﺗــﻰ ،ﺋــﺎﻣــﺎﺫﺓ ﺑـ ﺘﺔﺑﻲ ﻧﺎﻭﺓﻧﺪﻧﻰ ﻛﺆ ﻛﺮﺩﺍﻳﺔﺗﻰ ﺭﺍﻃﺔﻳﺎﻧ ﺑﺔﺋﺔﻧﺪﺍﻣﺎﻧﻰ
ﺭﺍﻃﺔﻳ ﺎﺕ ،ﻧﺔﺑﻴﻞ
ﺳﺔﺭ ﺋﺔﻭ ﺛﺆ
ﻛﺎﺭﺓﻛﺎﻥ ﺑﺔﻭﻳ ﻧﺔﻭﺓﻱ ﻛﺮﺩﺑ
ﻫﺔﻣﻮﻭ ﺷﺘَﻴ
ﻛ
ﺪﻭﻭﺓ
ﺟﺔ
ـــﺔ
ﻮﻭ،
ﻧﻄﺮﺓ
ﺳﺘﺔ
ﺆﺑﻮﻭ
ﻛﺔ
ﺭﺑﻮ،
ﻚ
ﻭﺓﺩﺓ
ﺋﺔ
ﺋ
ﻧﺔﻭﺓ
ﺋﻴﺶ
ﺑﺆ
ﻃﺔﺭ
ﺴﺘﻲ
ﺩﺍﺕ ﻛﺔ
ﺔﻧﺪﺍﻣﻰ
ﺛَﻴ ﺎﻧﺪ» :ﺛﻴَﻮﻳ
ﺑﺆ ﺧﺆﻳﺎﻥ ﺑ
ﻛﺔﻯ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻰ
ﺑ
ﺧﺆﻱ ﺑﺔﺇ
ﺴﺘﺔ ﻟﺔﺳﺔﺭ ﺛﻴَﻜﻬﻴَﻨ ﻟﻴﺴﺘﻰ ﻋﻴ
ﻟﺔﺋﺔﻧﺪﺍﻣﺎﻧﻰ ﻣﺔﻛﺘﺔ ﺑﺆ ﺩﺓﺳﺘﺨﺆﺷﻲ ﻛﺎﻭﺓﻛﻮ ﻫﺔَﻟﻜﺮﺩﻧﻰ ﻃَﻠﺆﺛﻲ ﺳﻜﺔﻥﺀ ﺋﺔﻭﺓﺵ
َﻳﻮﺓﻧﺔﺿﻦ.
ﯿﻨﺎﯾەی داد
ﺪﺓﺿﻴَﺖ
َﺮﺍﻗﻴﻴﺔ ،ﺑﺔ
ﺑﺔﻛﺔ
ﺎﻧﻰ
ﻟﺔﻭ ﺭَﻳﻜﻜﺔ
ﭼﻪﻧﺪان ﮔﺎی ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ
ﻋ
ﻛﺔﺳﻴﻚ ﺔﻭﺯﺓ ﺑﺆ ﺧﺆ
ﻧﺪﻳﺪﻛﺮﻧﻰ ﻫﺔﺭ
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻭﺗﻮﻭﻳ
ﺣﻜﻮﻣﺔﺕ ،ﺭَﻳﻜﻜﺔ ﺭﺅﺫﻧﺎﻣﺔﻯ
«ﺟﻴﻄﺎﻯ ﺑﻮﻭﺓﺀ ﻭﺓﻛﻮ
ﻟﺔ ﺑﺎﺭﺓﻯ
ﻴَﺮﺍﻗﻴﻴﺔ ﺑﻜﺔﻭَﻳﺖ« .ﻭﺗﻨﺎﻧﺔﺩﺍ ﺛﺆ
ﺔﺗﻰ َ
ﻣﻮڵﻜ
َ ﻛﺔ ﺑ َ
ﻴﺔﻭﻳﺖ.
ﺛﻴَﻨﺠﻮﻳَﻨﺔ
ﺷﺎﻧﺎﺯﻳﻴﺔ ﺑﺆ
ﺳﺘﻰ ﺳﺔﺭﺅﻙ ﻛﺆﻣﺎﺭ ﻭﺗﻦ ﻫﺔﺑَﻴﺖﺀ
ﻭﺓ
ﻟﺔ
ﺣﻜﻮﻣﯽو ﺣﯿ ـــﯽ ﺧﻪڵﻚ
ﺭﺍﺛ َ
ﻛﺮ
ﻣﺎﻭ
اون
ﺓﻯ
ﺆﺭﺗﻴ
ﺑﻪ
ﺿ
ﺑﺔﺭ
ﻚ
ﺑﯿ
ﻓﯚ
ﻨﺎی
ﻟﺔ ﻝ٢ﺩﺍ َ
ھﺎوﺗﯿﺎﻧﻦ ﺰﺑﯽ ﻛﻪ
ﺔﻧﺪ ﺭﺅ
ﻟﻴﺴﺘﻰ
ﺩﻟﻴَﺮ ﻋ
ﺗﯚdia :
ﻟﻪﺑﻨﻪڕهﺗﺪا ﻣﻮڵﻜﯽ ﻟﻪھﺎوﺗﯿ
ﺟﻴﺎﺟﻴﺎ ﺛﺔﻳﻮﺓﻧﺪﻳﻴﺎﻥ ﺫﻯ ﺭﺍﺑﺮﺩﻭ
و
ﺑﺨﻮﻳﻨﺔﺭﺓﻭﺓ
ﻝ١٨...
ﺔﺑﺪﻭﻟﺨﺎﻟﻖ
 pukmeرۆژﻧﺎﻣـــﻪی
ﻭﺩﺍ ﻟﻴَﺜﺮﺳ
ﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳــــﺮ
ﺑﺔ
ﺑﻪﻣﻮﺧﺎﻟﻪﻓﻪ
ز
ﻟﻪﻧێ
ﻣﺔﺣ
ADET
ﺳﻮﺛﺎﺳﻨﺎﻣﺔ
ﺳﺔﺭﺅﻛﻰ
ﺮﺍﻭﺓ ﺑﺎﻵﻛﺎﻧﻰ
ﺳـــ ﻮﯾﺸــــﯿﺎﻧﺪا ﺑﯿﻨــــﺎی دروﺳــــﺘﻜﺮاون ،ﻛ ۆرﺑﻪﯾﺎن ﺧﻪڵﻜﺎﻧﯽ اوی ﺋﻪم ﺷﺎرهن ﻛﻪ ی داﻧﯿﻤﺎ
َ
ﻤﻮﺩ ﻋﻮﺳﻤ
RA BL
ﺑﺔﻧﺎﻭﻱ
ﺩ
ﺋــﺆﺛــﺆ
ﻓﺸﺎﺭﻯ ﺧﺴ ﺎﻥ ،ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﻰ ﺛﺔﺭ ﻫﺔﺭﻳَﻤﻰ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻧ ﺋﺔﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺔ
ﺑﻨﺔﻣﺎﻟﺔﻱ
ـﻠێﻤ
رﻛﯽ ﺋﺎﻣﺎژه ﺑ
ﺟێ
 EKSTﺑﻪ
ﻮڕهﻛﺎﻧ
ﻧﯿﺸـــﺘﻤ
دادﮔﺎ ﻧ
ﻭﺍﻯ ﻛــﺸ
ﻛﻮﺭ ﺯﺳــﻴ ـﺆﻥ
ﺔﻭﺓ
ﺯﺅﺭ ﺳﻮﺛﺎﺳﻲ ﺑ َ ﻛﺆﺿﻜﺮﺩﻭﻭ
ﺘﻮﻭﺓﺗﺔ
ﻧﺎﺳﺮاویﺎﻧﯽ ﻣﻮڵﻜﯽ ﭼﻪﻧــــﺪ ھﺎ ﻮێﯿﻪﻛﻪی ﺑﻮون .ﯿﺎن ﻟﻪﭘێﺶ راﭘﻪڕﯾﻨﺪا ﺎﻧﭙﻪروهرنو ت( ﮕﺮی داواﻛﺎری ﮔﺸﺘﯽـــﻪوه دهﻛﺎت ﻛﻪ ده ﺳـــﻪردهﺑﺎو
ﻟﺔﻣﺎﻧﻰ ﻋَﻴ
ﻟـــﺔ ﺋــﻴــﺌــﺘــﻴـ ــﺎﻧــﺔﻭﺓﻯ
ﻟــﺔ ﺛﺔﺭ
ﻛﺮﺩﻭﻭﺓﺀ
ﺩﺳﺘﺎﻥ
)ﻋﺎﺋﻴﺸﺔﻱ
ﺔﺇﻳﺰ
ﻫﺎﻭﻛﺎﺕ ﺛﻴَﺮﻳَﺶ ﻭ ﺳﺔﺭ ﻛﻮﺭﺩ
ﻟﻪ
ﺮﺍﻕ ﺭﺍﻳﻄﺔﻳﺎ
ﻃــﺆﺇﺍﻥ
ﺧﯚی ﻟﻪﺑﻪﺧ
ـﻼﻓـ
دزێﺘﻪ
ﺑﻮﻭ ،ﻛﺔ ﺑﺆ ﻳﺔ ﻟﺔﻣﺎﻧﻰ ﺑ
َ
ﺑﺮﻭﺳﻜﺔ ﺑﺔﺷﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﻡ ﺟﺔﻻﻝ ﺳﺔﺭﺅﻙ ﺣﺎﺟﻲ ﺳﺔﻋ
ﺋﺎوێﻨە ،ﺷﺎری ﺳﻠێﻤﺎﻧﯿﻪ .وﺗﯿﯿﻪﻛﯽ
ﭘێﺸﻤﻪرﮔﻪ
»ﻫﺔﺇ
ﻛﻮﺭ
ﺓﺯﻳ
ﺑﺆ ﻧﺔﺭﻣﻴﻰ ﻧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﺪﻭﻭﺓ؛ ﺋﺔﻣ
ـﻰ ﻓـﺮﺍﻛـ
ﻛﺎﺗێﻜﺪا ﻛـــﻪ
ﺋﻪ
ــﺆ ﺟﻴ
ﺓﺷ
و
ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ )ع .ﻛﻪ ﻟﻪ وه .رۆژﻧﺎﻣﻪﻛﻪ ﺋﺎﻣﺎژهﺸـــﯿﻨﯽ ﺑﺎج
ﺩﺳ
ﺮﻯ
ـﺴ
َﺒ
ﺭﺍﻳ
ﺮﻳﻜﺎ
ز
ـ
ﻟﻪ
ـﻴ
ﻛﺔﻣ
ﻋﻴ ﻴﺪﻱ ﺣﺔﻟﻮﺍ
ھﺎ
ﺩﺓ
ﺔﻯ
ـ
َ
ﺘﺎﻧﻴ
ﻛﺆﻣ
ﺔﺟ
ﻋێ
ﻄﺔﻳ
ﻴ
ﺳ
ۆری
ـ
ـﺆﻧ
ﻛ
وﺗ
ﻟﺔ
ـ
ﺠﺎﺭ
ـــ
ﺿﻲ(
ﺭﺓﻭ
ﺮاق
ﻴﺔﻛ
ﺎﻧﺪ:
َﻜﺮ
ﻣ
ھﻪﯾ
ﯿﯿﻪ
ﺸﺎﻧ
ﺓﻯ
ﺎﻥ،
ﺩﺍﻧﻮ
ﺩﻧﻰ
ﺋﺔﻭ ﻛﺔﺱ
ﺛﺮﺳﺔﻛﺔﻣﺎﻧﻲ
ـﺔ ﻓ
ﺑﺆ ﺛﺮ
ﺎﺭﻱ ﺮﺍﻕ
ﭘﺎرهی ﺳ ـــﻪ ،ﻛﻪﭼـــﯽ ﻟﻪداﻧﯿ ﻮﭼﻪﯾﻪﻛﯽ ﺟﺎرێﻚھﺎوﯾﻨﯽ راﺑﺮدوودا )ﺣ ﺑﻪوهدهﻛﺎت
ﻣﻮڵﻜﻪﻛﺎن ﻛﻪﻠێﻤﺎﻧﯽ :ﯾﻪﻛێـ
دادﮔﺎ ﻧﻮێﯿﻪﻛﻪ ﺋﺎﻣــــﺎژهی
ﺮﺍﻛﺴﻴﺆﻧﺔ ﻛﻮﺭ ﺔﻭﺓ ﻟﺔ ﺋﻴﺌﺘﻴﻼﻓﻰ ﺿﺎﻛﺴﺎﺯﻳﻰ
ﺳﻰ ﺛﻴَﻜﻬﻴَﻨﺎﻧﻰ ﺣ ﺗﻮﺭﻛﻴﺎ ،ﻫﺎﺗﺔ ﻫﺔﺭﻳَﻤﻰ ﺳﺘﺎﻧﺔﻛﺎﻧﺪﺍ،
ﻛﺆﺑﻮﻭﻧﺔﻭﺓﻱ ﻧﻴ ﺛﺎﺷﺎﻥ ﻟﺔ
ﺛـــﺮﺅﺫ
ﻣﺔﺭﺍﺳﻴﻤﻲ ﻭ ﻻﻳﺔﻧﺎﻧﺔ ﺩﺓﻛﺔﻳﻦ ﻛﺮﺩ ،ﺯﺅﺭ ﺳﻮﺛﺎﺳﻲ َ ﺩﺓﻛﺔﻳﻦ ﻛﺔ
ﺑﻪ
ــﻚ
وه
ﺩ
ﻟﺔ
ﺑﺔ
ﺓﻯ
ﻟﻪ
دا
ﻟ
ﻴ
ﺧ
َ
ﻭﻭ
ﻫﺔﺭ
ﻳ
ﺎﻛﻢ
ﻟﻪ
ﺋ
ﻧﻪ
ی
ﺎوه
ﺩﺳ
ﻤﺎر
ﯾ
َ
"زه
ـ
ﺪﻭﺍﻧ
ﺑﻲ
ﻛ
ﻜﻮﻣ
ن
َﻴ
َﻢﺀ
ﺩ
َ
ﺛﺎ
ﺘﺎﻧﻴ
ﻳﺎﺳ
ﻮﯾﺴـ
ﻃـ
ﻛﺔ ﺋﺔﺭﻛﻴﺎﻥ َ
ـﺔﻭ ﺭ
ﺋﺎﺷ
ﺳﻠێﻤﺎﻧﯽو ﻣﻮﻗﺎﺗﻪ وی دهڵێﺖ ﯚﺷﯿﺎل وهردهﮔﺮێ ،ﻛﯿـــﺶ دهرﻛﻪوﺗ ﻣﯿﺪﯾﺎﻛﺎﻧﯽ ھﻪرێﻤﯽ ع( ﭼﻪﻧﺪ
ﻮﺍﻥ ﺩﺓﺳ
ﺔﺗﻰ ﻋَﻴﺮﺍﻕ ﻫﺎﺗﻮﻭﺓ .ﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥﺀ
ﺩﻭﺍﺧﺴ
ﻣﺎﻟﺔﻭﺓ .ﺑﺔﺧﺎﻙ ﺳﺜﺎ
ﻭﺍﺗﺮ ﺑﺔﻫﺆﻯ ﺟﻴ ﻴﺔﻛﺎﻥ« ﻛ
ﻛﻴﺸﺎﻭﺓﻭ ﻳﺎﻧﻲ ﻫﺔﻣﻮﻭ
َ ﺎﻯ ﺩﺓﺳﺘ
ــــﺆﺇﺍﻥ،
ﺳﺎﻟَﺢ ﻣﻮﺗﻠَﺔ ﻜﻴﺪﺍ ﺑﺆ ﺫﻣﺎﺭ
دهوروﭘﺸﺘﯿ
ــﺖ ﻧــــﺎوی
ﻳَﻜﻜﺔﻭﺗﻨﺔ
ﻜﺮاﺑﻜﺎت ﺑﻪ
ﺘﻨﻰ ﺑﺆ
ﺑﺔﺷ
ﺓﻯ ﺩﻭﻳَﻨﻴ
ﻫـــــﺔﺭﺩﻭﻭﻻ ﻟ ـ ﺔﻵﺕﺀ ﺛ
َﺒﺔ
ﺭﺩﻥ ﻭ ﻫــﺔﺭ
ﻃﻰ،
ﺔﻯ ﺑﺎﻵﻯ
ﺟﻲ ﻧ ﺮﺩﻭ ﻫﺔﻟ
ﻣ ـﺆﺭﻛـ
زهوﯾﯿﻪی ﺑﯿﻨﺎ ﻧ ﺋﺎوێﻨﻪی راﮔﻪﯾﺎﻧﺪ ﺗﻪﻧﮫﺎﺧﯚی ﻣﻮڵﻜـــﯽ ﺸﯽ زهوی ﻛﺸﺘﻮﻛﺎڵﯽ ﺑﻋﻪﻛﺎﻧﯽ ﻟﻪﮐﻮرد "ﺋﻪو ﻟێﺮه ﮔﺰی ﻟﻪده رۆژﻧﺎﻣﻪﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﻪ ﻮوه ﻛﺎﺗێﻚ ﻟﻪﻻﯾﻪن ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا
ــﺮﺅﺫﺓﻯ
ﺩﻭﻭ ﺭﺅﺫﻱ ﺛﺮﺳﺔﻛﺔ ﺪﺍﺭﺑﻮﻭﻥ ﻟﺔ
ﺯﺅﺭ
ﺳﺔﺭﻛﺮﺩﺓﻯ ﺋﻴﺌﺘﻴ َﻰ ﺭﺅﺫﻧﺎﻣ
ﻛﻮﺭ
َ ﺔﻛﺮ
ﻛﺆﻣﺴﻴﺆﻧﻰ
َ ﺒﺬﺍﺭﺩﻧﺔﻛﺎﻧﻰ ﻫﺔﺭ ﻛﺆﻣﺴﻴﺆﻧﻰ ﺑ ﺭﺍﻱ ﻃﺸﺘﻰ ﺋﺎﺷﻜ ـﺮﺍ ،ﺋﺔﻭﺍ
ﺔﺳـ
ﺔﻯ ﺷﺔﺭﻗ
ﺩﺓﻛﺎﻥ ،ﻧﺔ
ﻭﺓ ﺳﻮﺛﺎﺳﻲ ﺋﺔﻭﺍ
ﻳَﻢ
ﻶﻭﺩ
ﺿﺎﻛﺴﺎﺯﻳﻰ ﻫﺔﺭﻳَﻢ ،ﺩﻧﻰ ﻫﺔﻟﺒ
ﻫﺔﻟَﺒﺬﺍﺭﺩ ـﺔﺭ ﻣﺎﻭ
ﻫـ
ﻧﯿﯿﻪ ﻛــــﻪ ﻣﻮڵ ﻮێﯿﻪﻛﻪی دادﮔﺎی ﺳﻠێﻤ ﺋﻪو ﺣﺎﺟﯽ ﻛﻪر)ﺣﻪﻣﻪی ﺋﻪوڕهﺣﻤــــﺎن ﻮونو زﯾﻨﺪان".ﺳﺘﺎﻧﯿﺶ ﺗﺎواﻧﺒﺎران دهوڵﻪت دهﮐﺎو ﺑﻪﺋﻪﻧﺪ ﺗﯽ ھﻪرێﻤﯽ ﻛﻮردﺳ ﺳـــﻪرۆﻛﯽ
ﻫﺎﺗﻮﻭﻥ ﺑﺆ
ﻭﺓﺭﺩﺓﻃﺮﻥ ،ﺭﻣﻦ ﺑﺔﺭﺍﻣﺒﺔﺭ ﺑﺔ ﺛﺆ ﻼﻓﻰ ﻋﻴَﺮﺍﻗﻴﻴﺔ ،ﺋﺎﺷﻜ ﻮﻟﺌﺔﻭﺳﺔﺕ،
ﻧﺔﻱ ﻛﺔ ﻟﺔ
ﺯﺅﺭ
ﺮﺍﺩﺓﻛﺮَﻳﺖﺀ
ﻧﺔﻛ
ﺑﺆ ﺩﻭﺍﻯ
ـﺔﺭَﻳ ـﻢﺀ ﺛ
ﺓﻛﺮَﻳﺘﺔﻭﺓ«.
ﺓﻱ َ
ﺬﺍﺭﺩﻧﻰ ﺛﺎﺭ
ﻛﺔ
ﺎﻧﯽ ﻣــــﻪﻻ ﯾﻤﯽ ﺋﺎﺑ
ﺋﺎﻏﺎو
ﻜﯽ ﭼﻪ
ﺳﻲ ﻣﺎﻧﻄﺔ
ﺮﺍﻱ
ﻛﻮﺭﺩ ﺳﻮﺛﺎﺱ ﺑﺆ ﻫﺔﻣﻮﻭ ﺩﺓﺭﺓﻭﺓﻱ ﻭﻵﺕ
ﻛﺔ ﻋﻴ
ـــﺮﺅﺫﺓﻯ ﺿﺎﻛ ﺎﻧﻰ ﻃﺆ
ﺳــﺔﺭﺿـ ﻳَﺰﻃﺎﻛﺎﻥ.
ﻃﺔ
ﻧێﺮێﺖ ﺑﯚ ﻟﻪﺋﺎﮔﺮﻛﻪاﻣﯽ ﺋﻪو ﻟﯿﮋﻧﻪﯾﻪی ﺑﯚﺘﺎﻧﻪوه ﻛﺮاوه
ﻛﺮﺩ؛ ﻛﺔ
ﺳﺘﻰ ﺳﺔﺭﺅﻙ
ﻧــــﺪ ھﺎوﺗ
ﻋﻪﺑ
ﺑﻪڵﻜﻮ ھﻪرﯾﻪ
ﺭ ﻟﺔ ﺑﺎﺭﺓﻯ
خو ﻋﻮﺳﻤﺎن
ﺳﺔﺭ
ﺳﺘﺎﻧ
ﺇﺍﻥ ﺛَﻴﺸﻜﺔﺷﻲ ﻛ ﺑﺰﻭﻭﺗﻨﺔﻭ
َﺮﺍﻗﻴﻴﺔ )(٩١
ﺑﺔ ﺗﺔﻟﺔﻓﺆﻥ
ﺋﺔﻭ ﻛ
ﻳﺸﺘﻨﺔ ﺭ
ﺋﺎوێﻨﻪ،
ﺴﺎﺯﻳﻰ
ﻫﺆﻛﺎﺭﻯ
ﺓﻱ ﺑﺰﻭﻭﺗﻨﺔﻭ ـﺎﻭﺓﻳــﺔﻛ
ﻳَﻜ
ﺳــــﻠێﻤﺎﻧﯽ ﯾﻪك ﻟﻪ)ﻣﻪڵﺒﻪﻧﺪی رێﻜ ﯿﯿﻪﻛﻪ ،ﺳ
ﺯﺅﺭ ﺳﻮﺛ ﺔﻭﺓ ﺑﺔﺷﺪﺍﺭﻱ ﺛﺮﺳﺔﻛ ﺔﺳﺎﻧﺔﻱ ﻛﺔﻟﺔ ﺷﺎﺭ ﻭ ﺑﺔﺷﺪﺍﺭﺑﻮ
َﻳﻜﻜﺔﻭﺗﻨَﻴ
ﻫ ﺅﻙ ﻛﺆﻣﺎﺭ ﻭﺓﺭﺑﻄﺮﻳ ﻛﻮﺭﺳﻰ ﻫﺔﻳﺔﻭ ﺷﻴﺎ ﻛﺆﻣﺎﺭﺀ ﺋﺔﻭﺓ
ﺷﺎری وﺗﻨﻪوهﻛـــﻪی ﺋﻮﺗێﻞ ﻟێﻜﯚڵﯿﻨﻪوه
ﺪوو ﺣﺎﺟـــﯽ
ﺑﺔ
/٢٩
ــﻰ
ﻓﺎﯾﻪقو ﻛﻪ ﻟﻪڕۆژﻧﺎﻣ ﺋﻪوروﭘـــﺎ:
ﺎڵﺢ
ﺮﺩﻭ
ﻭﻥ،
ﻜﺔﻭ
ﻜﻰ
ﺑﺔ
ﺩﻭﺍ
و
ﻧﻪ
ﻵﻡ
ﻫ
ﺑﻪ
ﺑــ
/١٠
ﻭﺓ،
ﺗﻨﺔ
ﺣﺎ
ﻛﺔﻭ
ﻫﺎ
ﺔﻧﺪ
ﺟﻤﯽ
١٠
ﭘێﯽ
ـﺎﻵ
ﻛﺔ،
ﺔﻳﺔ
ﺗﺎﺋ
ﺭﺅ
ﺓﻯ
ﺨﺴ
ﻛ
َﺖ،
ﻴ
ﺟﯽ
ﺗﻨﻰ
ﻭﺑﺔ
٢٠
ﻟﺔ
ﺫﻱ
َ ﺴﺘﺎ
ﺛﺮﺳﺔ ﺎﺳﻲ ﺗﺎﻳﺒﺔﺕ ﺑﺆ َ
ﺑﺆ ﻗﺔﻧﺎ
ﺧﺔﻟ ﺔﻳﺎﻥ ﻛﺮﺩﻳﻦ.
ﻭﺗﻴﺸﻰ:
ﻭﻯ ﺋﺔﻭﺓﻳﺔ
َ
ﺳــﺔ
ﻧﻪﺧﯚﺷــــﺨﺎﻧﻪی ێﺘﯽو ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﯽ ﺳﯿﺎ ﺘﻨﯽ دﯾﻜﻪن( ،ﺋــــﻪ ﻋﻪﺑﺪوو ﭼﻪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﯽ  ADETـــﻪی ﺑﻪﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﯽ راﭘﯚرﺗێﻚ ﻟـــﻪزاریﺳﻠێﻤﺎﻧﯽ ﭘێﻜﮫێﻨﺮاﺑﻮو .ﺳـــﯚﻣﺎی
ﺵ ،ﻟﺔ
ﻃﺆﺇﺍﻥ ﺑﺔ
ﺷﺎﺭﺅﺿﻜﺔﻛﺎﻧﻲ
ﺋﺎﻣﺎﺫ
ﺭﺍﻃﺔﻳ
ﺑﺰﻭﻭﺗﻨﺔﻭ
ﺑﺔ ﺋﻴﻤ
ﻛﺔﻣ
ﻛﺆﻣﺎﺭﺀ ﺑﺔﻭ ﻋﺔﺗﺜﻴَﻜﺮﺩﻧﻰ ﻛﻮﺭﺩ ﺑﺆ »ﻫﺔﻭﻟﻰ ﻫﺔﺭﻳَﻤﻴﻰﺀ ﻛﺔ ﺛﺆﺳﺘﻰ
ﻣﺎﻭﺓﺗﺔﻭﺓ.
ﻜﻲ ﺷﺎﺭﻱ َ
ﺭﺅﺫﻧﺎﻣﺔﻯ ﻭ ﺓﻯ ﺑ ـﺔﻭﺓ ﻛ ـ ﺭﺿــﺎﻭﺓﻛــﺔ
ﺋﻴﺌﺘﻴﻼﻓﺔﻛﺔ ﻛﺸﺎﻳﺔ ﺓﻯ ﻃﺆﺇﺍﻥ ﺛﻴ ﺎﻧﺪ» :ﻟﺔ ﺩ
ﺰﺍﻧﺔﻛﺮﺍﻭﻳﻲ
ﺎﻧﺪﺍ ﺧﻮﺍ ﻟﺔ
ﺳﻠﻴ
ﺩ
ﻧﻴ
َ
ﻧﻮێﯽ ﺷــــﺎره ﺣﻪﻣــــﻪڕهشو ﺑﯿﻨـــﺳﯽو رژێﻤـــﯽ ﺣﻜ م زهوﯾﯿﺎﻧﻪ ﻟﻪﺳــــﻪ ﺳێﻜﯽ ﺟێﮕـــﺮی EKSTRA BLﺑوﻛ داﻧﯿﻤﺎرﻛﯽ ﻟﻪداﻧﯿﻤﺎ ﮐﻮڕهﮐﻪی "ﺣﺎﮐـــﻢ رۆژﻧﺎﻣﻪﻛﻪ
ﺮﺩ؛
ﺓﺵ
ﺓﻵ
َﺸ
ﻭﻭ ﻛﺆﺑﻮ
ﻭﺓ.
ﺭﺍﻃ
ﻛﺔﺳﺎﻳﺔﺗﻴﻴﺎﻥ ﻛﺔﻡ ﻧﺔﻛﺎﻤﺎﻧﻲ ﻛﺔ ﺑﺔﺷ
ﺳﺔﺭﺅﻛﻰ ﺛﺔﺭﻟﺔ ﺓﺳﺘﺒﺔﺭﺩﺍﺑﻮﻭﻥ ﻟﺔ ﺛﺆ َﻮﺩﺓﻭﻟﺔﺗﻴﻰ
ﺑﺆ ﻃﺔﺇﺍ
ﺘﺮ ،ﻻﻳﺔﻧﻰ ﺋﻴﺠﺎ ﻭﻧﺔﻭﺓﻛﺔﻯ »ﺋﻴ ﻣﻰ ﻻﻳﺔﻧﻰ ﺩﺓﺳﺔﻵ ﺿﺎﻭﺓﺇﻳَﻰ
ﻃــ ﺔﻳﺎﻧﺪﺭﺍﻭﺓ
ﺪﺍﺭﺑﻮﻭﻥ ﻟﺔ
ﻣﺎﻥ
ﺕ..
ﭘﯿﺸﻪﺳــــﺎزی واﻧﯽ ﺳــــﻠێﻤﺎﻧﯽو ﻧﺎ ـﺎی ﺟﯿﺎﺟﯿــــﺎو ﻮﻣﻪﺗﯽ ﭘێﺸــــﻮودا ﺑﻪ ردهﻣﯽ )ع.ت( ﻛ داواﻛﺎری ﮔﺸـــﺘﯽ ﺮاوهﺗـــﻪوه ،ﺋﯿﺪاره ﻧﺎرﻛﻪ ﻧﻮوﺳـــﯿﻮﯾﻪﺗﯽ " ع"هوه ﻛﻪ
ﻫــ
ﻧﺔﻭﺓﻯ ﻃﺆ
ﺗﻦ.
ﺋﻴﺌﺘﻴ
ﻫﺎ
ﺑﺆ ﻛﻮﺭﺩ ﺩﺓﺑَﻴﺖ« .ﺳﺘﻰ ﺳﺔﺭﺅﻙ
ﺔﺭﺩﻭﻭ ﻻ ﻫﺔﺑﻮ ﺑﻴﻰ ﻟﺔﻧَﻴ
َﻤﺔ ﻟﺔﻧﺎﻭ ﻓ
ﻭﺗﻴﺸﻰ:
ﺋﻴ ﺆﺇﺍﻥﺀ ﻳﺔﻛﻄﺮﺗﻮﻭ ﻭﺑﺔﺷﺔﻛﺔﻯ ﺩ ﻼﻓﺔﻛﺔ ،ﻫﺔﻓﺘﺔﻯ ﺇﺍﻥ ﺑﺆ ﻧﺎﻭ
زاﻧﻜﯚی ﺋﻪﻣﻪرﯾﺳــــﻠێﻤﺎﻧﯽو زهوﯾﯿﻪﻛـوﭼﻪی ﺧﺎوهن ﻣﻮڵﻜـﺑﻪﺑـــێ ﺋﺎﮔﺎدارﻛﺮدﻧـ ﺑڕﯾﺎری ﻟـــﻪ ٩٧ـــﻪ ﺗﻪﻣﻪﻧـــﯽ  ٥٨ﺳـــﻠێﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺋﻪﮐﺎو ﮐﺎتو ﻟﻪﮐﻮردﺳـــﺘﺎن ﺑﺎوﮐﻢ ﻟێﺮه
ﺗﺆﻓﻴﻖ َ
ﻮﺍﻥ ﺩﺓﺭﺓﻭﺓﻯ ،ﺮﺍﻛﺴﻴﺆﻥ ﺑ
ﺩﻭﺍﻯ
ﻭﻭ
ﻭﺓ ،ﺑﺔ
ﺀ
ﺴﻼ
ﻴﻦ ،ﻳﺎﻥ ﻟﺔ
ﺑﺆ ﺛﺮ
ﺍﻧﺎ
ﻛﺆﻣﺔﻟَﻰ ﺑﺎﻵ ﻛﺆﺑﻮﻭﻧﺔﻭﺓ ﻟﺔ ﺭﺍﺑــﺮﺩﻭﻭ
ﻟﺔﺟ ﺣﺔﻟﻮﺍ َﺿﻲ
ﻣﻴﻰ ﻟﺔ )
ﻛــﺆﺑــﻮﻭﻧــﺔﻭﺓﻛـ ﺗﺎﻳﺒﺔﺕ ﻫﺔﻟَ
ﺍﷲ
ﺋﺎﻣﺎدهﻛــــﺮاوی ﻜﯽو ﻛﺎرﮔﻪی ﺟﻠﻮﺑﻪـــﻪی ﺧﺎوهﻧﻪﻛﺎﻧﯿــــ ـــﻪﻛﺎنو ﻗﻪرهﺑﻮوﻛﺮ ـــﻪوهی وﺗﯽ داﻧ١٩هوه ﭘﻪﻧـــﺎی ﺑﺮدووه ﺳـــﺎڵﻪو ﺋﻪڵێ " ﻣﻮوﭼﻪی ﻧﯿﯿﻪ" .ﺧﯚﺑﻪﺧﺶ
ﺳﺔ
٩ﻯ
ﻭ
ﺗ
ﻧﺔﺗ
ﺍﻧﺎ
ﻮ
ﻭﺓﺭ
ﻳ
َ
١٠
ﺸﺮ
ـﺎﻥ ﺋﻴَﻤﺔ ﺧـ ﺴﺘﻰ ﺋﻴﺠﺎﺑﻴﻰﺀ ﺔﻭﺓﻳﻴﺔﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ
ﻳﻨﻰ ﻳﺔﻛﺔﻣﻰ ﺑـ ﻟﺔﻧَﻴﻮﺍﻥ ﺩﺓﺳــ ﺳﺔﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻛﺔ ﺓﻗﺔﻳﺔﻛﻤﺎﻥ
 (٢٠ﻟﺔ ﺑﺔ
ﻴﺎﺗﻲ ﺑﻨﺔﻣﺎﻟﺔ
ﺑﻪﻧﺰﯾﻨﺨﺎﻧﻪی ﺳــــﻠێﻤﺎﻧﯽو ﺳـــﺎﯾﻠ رﮔﯽ ﺳــــﻪر وهزارهﺎن ،داﮔﯿﺮﻛﺮاونو ﺧﺮادﻧﻪوهی دهژی ،ﻟﻪ ﯿﻤﺎرك ،ﺑﻪدوو ﺷێﻮه ﺗـــﻪ ﺑﻪر ﺑﻪرﮔﻪی ﺑﺎوﮐﻢ ﻧﻪﺧﯚﺷﯽ دهروﮐﭽﻪﮐﻪﺷـــﯽ
ﺔﻵ
ﺭﺍﻣﺒﺔﺭ ﺛﺔ
ﺋﺎﺭﺍ
ـﺆﻣـ
ـﺔﺇ
ﺗﻴ
ﻃﺆﺭﻯ
ﻧﺔ ِ
ﺭﺍﻭﻳَﺰﺧﺴ
َﻳــﻮﺓﺿــﻮﻭﺓ ،ﺗﻴ ﺕﺀ ﻃﺆﺇﺍﻥ ﻟﺔ َﻴﺪﺍ ﺋﺔﻭ ﺧﺎﻵﻧﺔ ﺳﺘﺔﻛﺮﺩﻥ ﻟﺔﺛﻴ ـﺎﻥ ﻫــﺔﻳـ
ﭼﺎڵﻪﻛﻪ( ،ﻣﻮڵﻜﯽ ژ ﯚﻛﻪو دﯾﻜﻪی ﺣﻜ ﺗﯽ داراﯾﯽو وهزاره وﻧﻪﺗﻪ ﺳﯚﺷـــ ﻛﺎﺗێﻜـــﺪا ﻛﻪ ﭼﻪﻧ ی ﺟﯿﺎواز
ھﻪروه ﻓﺸﺎر ﺑﯚھێﻨﺎن ﻧﺎﮔ وﻧﯽ ھﻪﯾﻪو
َﻴﺪﺍ
ـﺔﺀ ﻟــﺔﻭ
ﺘﻨﻰ ﻃﺔﻳ
ﻫ
ﺳﺔ
َﺶ
ﻣﺎرهﯾﻪك
ﻮﻣﻪت.
ھﺎ رۆژﻧﺎﻣﻪﮐـــﻪ ﺮێﺖ ".
ﺗﻪﻛﺎﻧﯽ ﻟﻪو ﯿﺎلو ﺧﺎﻧﻪﻧﺸـــ ﺪﯾﻦ ﺳــ
ﻻﻳﺔﻧﺔﻛ
ﺭﻭﻭﺓﻭﺓ
ﺸﺘﻮﻭﻧﺔﺗﺔ ﺋﺔﻧﺠﺎ ﻫــﺔﺭﺩﻭﻭﻻ ﺑﺔﺩ ﺭﻯ ﺭﻳَﻜﻜﺔﻭﺗﻮﻭﻳ ﺎﺗﻮﻭﻥ ﻛﺔ
ﻧ
ـﺎڵﻪ ﻧﺎوﺑــ
ﺗﯽ
ﯿﻨﯽ ﭘێ
داوا
ﻛــﺸــﺎﻧــﺔﻭﺓﻣـ ﺎﻧﻰ ﺗﺮﺓﻭﺓ
ﻦﺀ
ﺎوﻧﯿﺸﺎن :ﺳﻠێ
ﺓﺳ
ﻣﻰ ﻫﺎﻭﺑ
ﺩﺓﺑﻴﻦﺀ
ﺋﺔﻭﺍﻧﻴﺶ
ھﺎوﻛﺎت داﻧﯿﻤـــﺎرك وهرده ﺸـــﻮهﺧﺖ ﺑﻜﺮێﺖوـﺮاو ﻟێﭙێﭽﯿﻨﻪوهی ﺧێـــ دهﻛﺎت ﻛﻪ
ﻤﺎﻧﯽ ﮔﻪڕهﮐﯽ
ﺘﻜﺎﺭﻳﻴﺔﻭﺓ
ـﺎﻥ ﻟـ
ﺔﺵ ﺑﺆ
ﺷﯚڕش ١٠١
ﻛﺎﺭﻳﻄﺔﺭﻳﻰ
ـﺔﻭ ﺋﻴﺌﺘﻴ
ﺋﻴَﻤﺔ ﻧﺎﺭﺩﻭﻭﺓﺗﺔ ﻭﺓﺭﺓﻗﺔﻛﺔ
ﺷﻪﻗﺎﻣﯽ ٢
ﻼﻓﺔ
««  2ﮔﻪورهی ﻟﻪﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋێﺮاقﮔﺮێ ،ﻛﻪﭼﯽ دهﮐﺎو ﻟﻪدهڵێﺖ "ﺋﻪو ﻟێﺮه ﮔﺰی ﺮای ﻟﻪﮔﻪڵ
ﺳﻠ
ﻳﺎﻥ
ﺳﺎﻟﻢ
َ
ﺧﺎ
ﺒﻴﻰ
ﻭﺓ.
ﻧﺎﻛ
ﻫﺔﻟﻮَﻳ
ﻧﻮوی  ٥٦ﺗﻪ
ھﻪﯾﻪو ژﯾﺎﻧێﻜﯽ ﺧﯚﺷـ ﭘﯚﺳﺘێﻜﯽ ﺑﯚ زﯾﻨﺪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺗﺎواﻧﺒﺎ ﻟﻪدهوڵﻪت
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( )9716لة  2008/7/9ليذنةى ثَيوانةى كؤتايى
بؤ ئامادة كرا.
 ثاشان لة رؤذن��ام��ةى كوردستانىنوآ ئاطادارى كؤمثانياى سةالم كرايةوة
ك��ة س��ةردان��ى ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ى طشتى
شارةوانييةكانى سلَيمانى بكةن لة ماوةى
( )15رؤذدا بة مةبةستى كؤتايهَينانى ثَيشينةى
كؤتايى ،بةآلم بةهؤى سستيى كؤمثانياى
ناوبراو ئامادة نةبوون لة كاتى دياريكراودا،
بووة هؤى دواكةوتنى ئةو ثَيوانةيةء ئَيستا
ثَيوانةى كؤتايى ئةم ثرؤذةية لة بةإَيوةبةرَيتى
طشتيى شارةوانييةكانى سلَيمانى /بةشى
وردبينيية ،بؤ وردبينيكردنى ثَيشينةى كؤتايى
ثرؤذةكة.
 وةكو كارى راطةياندن ثَيويستة َخةلك
ضةواشة نةكرَيتء راستييةكان وةك خؤى
بآلوبكةينةوة ،وا باشبوو ثةيامنَيرى ناوبراو
ثَيش بآلوكردنةوةى بابةتةكة سةردانى
شوَينى ناوبراوى بكردايةء لةطةأل اليةنى
مةبةست طفتوطؤى بكرداية ،بيزانياية ئايا ئةم
٢١٣٦
ھﻪوﻟێﺮ  ،ﻓ
ﻮﻟﮑﻪی ﮐﻮران
 -ﺑﻪراﻣﺒﻪر

ثرؤذةية هةية يان وةهميية ،وةكو ئةندامة
ليذنةى نةزاهة لة ثةرلةمانى كوردستان
ئاماذةى ثَيدةكات كة ثرؤذةيةكى وةهميية.
لةطةأل رَيزدا

ﭘﯿﺎوێﮑﯽ ﮔﻪورهﯾ ﻧﺪهڵﻪو ﻟﻪ
ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﻪ".
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نزار ئةمين محةمةد ،ل .ل َيثرسراوى بةشى
راطةياندنء ثةيوةندييةكان
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ئةم ثرؤذةية لة ثرؤذة بةردةوامةكانى
سالى ()2009ي��ة ،كة لة َ
َ
سالى( )2009بإى
 00،591،1يةك مليارو ثَينجسةدء نةوةدءيةك
مليؤن دينارى بؤ تةرخانكاوة ،دةبوو ئةم
ثرؤذةية لة َ
سالى راب��ردوودا تةواو بكراية،
ةبةآلم تاوةكو ئَيستا بوونى نيية.
_ ثرسيارى جةوهةرى لَيرةدا ئةوةية كة
ئةو بإة ثارةيةى بؤ ثرؤذةكة تةرخانكراوة
لةسةر حسابى قةزاى سةيدسادق لة كوَيية؟
ئةوة مافى َ
خةلكى ئةو شارةيةو دةبَيت بؤيان
خةرج بكرَيت ،ضونكة ثةرلةمان لة َ
سالى
رابردوو بإيارى لَيداوة.

سةرهةنط فةرةج ،ثةرلةمانتار

بؤضــــوون

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11

nawxo.rozhnama@yahoo.com

كاميان بةهيَزترن،
زؤرينةى ثةرلةمان يان زؤرينةى شةقام؟
ئةم نووسينةم راستةوخؤ قسةكردنة
لةطةأل بةرثرسانى سةرؤكايةتيى هةريَمء
خ���ودى س��ةرؤك��ى ه��ةريَ��م كوردستان
بةتايبةتى ،ضونكة هةر ياسايةك كة ثةرلةمانى
هةريَمةكةى دةنطى بؤ دةدات ،راستةوخؤ
دةضيَتة سةرؤكايةتيىء دةبيَت واذوى
سةرؤكى هةريَمى ثيَوةبيَت ،ثاشان دةبيَتة
بإيارء ديَتة جيَبةجيَكردن.
ئةوةى لةم ماوةيةى دوايى لةهةريَمى
كوردستان دةبينريَت لة جؤشء خرؤشى
َ
خةلكىء هاتنة سةرشةقاميان سةبارةت بةهةر
ياساء دؤخيَكى نالةبار كة َ
بةدليان نةبيَت،
َ
كؤمةلطايةكى
ضةندة ئاماذةى ئةوةية كة
هؤشيارء مةدةنيى لةكوردستان بةرةو
ضيَكردن دةضيَت ،هيَندةشء بطرة زياتريش
تاقيكردنةوةيةكى طةورةى ليستى زؤرينةى
ثةرلةمانى كوردستانء ئةو ياسايانةية كة
ئةوان ثةسةندى دةكةنء ئيَمةى سةرشةقام
َ
بةدلمان نيينء رةتياندةكةينةوة.
لةإاستيدا ،ئةطةر بةسادةيى سةيربكةين،
وةك ميكانيزمى ئيشكردن ،زؤرينةى
ثةرلةمان بؤى هةية ياسا ثةسةندبكاتء
بينيَريَت بؤ سةرؤكايةتيى هةريَم بؤئةوةى
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واذى لةسةربكات ،بةآلم ليَرة لةكوردستان،
دؤخةكة بةوجؤرة نييةء زؤرجار ئاليةتء
جيَبةجيَكردنى ياساء ثةنابردن بؤ دادطا،
لةديوة واقيعييةكةيدا الى جةماوةر ثةسةند
نييةء جيَطةى ناإةزايية.
ئةمةش لةطرفتيَكدا خؤى دةبينيَتةوة
كة راستةوخؤ ثةيوةستة بةو ميكانيزمى
كاركردنةى شيَوازى سياسةتء حيزبايةتى كة
وايكردووة ،ليستيَك ببيَتة زؤرينة لةثةرلةمانى
ك��وردس��ت��ان ك��ة دوات���ر ئ��ةو ج��ةم��اوةرى
كردوويةتى بةزؤرينة ،ئامادةنةبيَت تةنيا
ثالثشتى َ
جاريَك بؤ َ
«بةل َي»يةكى ئةو بيَتة
سةرشةقامء ثشتطيريى خؤى دةربإيَت.
كةواتة ،ليَرةوة رووندةبيَتةوة كة ئةوةى
ئةمإؤ زؤرينةية لةثةرلةمان ،ئةوةندةى
لةخةمى هيَشتنةوةى ئةو سيستمة سياسيىء
حيزبييةداية كة وايكردووة ،ببيَتة زؤرينة،
ئةوةندة لةخةمى خواستى جةماوةردا نيية.
بةآلم بةثيَضةوانةوة ،كةمينةى ثةرلةمان
كة لةبةرةى ئؤثؤزسيؤنن ،ل��ةدةرةوةى
ثةرلةمانء لةسةر شةقام زؤرينةنء هيَزيَكى
سياسيى ،كؤمةآليةتىء سايكؤلؤجيى توند
لةطةأل نويَنةرةكانى ثيَكةوة بةستونييةتةوة،

ئاسؤ ئةمين

كةى ياسايةك ،يان نامةعقوليةتيَكيان بينى،
بةبآ ئيغراكردن ،ياخود ضاوسووركردنةوة
ديَنةسةر شةقامء ناإةزايى دةردةبإن.
ئ��ةوةى ليَرةية لةسةر شةقام ،هةموو
رؤذَي��ك لةبةرةى ئؤثؤزسيؤنةء خةريكى
«نا» كردنة بؤ ئةو بإيارانةى كة بؤ حيزبة
دةسةآلتدارةكان باشةء بؤ جةماوةر زيانى
هةية .لةبةرامبةردا جةماوةرى سةر بة
زؤرينةى ثةرلةمان ،بؤ يةك جاريش لةسةر
شةقام نابينريَتء ئامادة نيية ثشتطيريى
زؤرينةى ثةرلةمانء حكومةت بكات.
ئةم واقيعةى ئةمإؤ لةكوردستان هةية،
جؤرة تاقيكردنةوةيةكة بؤ زؤراليةن كة ئيَستا
دةسةآلتيان بةدةستةء لةثةرلةمان خؤيان
بةزؤرينة دةزاننء يةكيَك لة ثرسيارةكانى
ئةو تاقيكردنةوةيةش ئةوةية ،باشة ئةطةر
زؤرينةى ثةرلةمان ،واتة نويَنةرى زؤربةى
َ
َ
لةكؤمةلطةدا ،ئيتر ئ��ةم هةموو
خةلكى
جةماوةرة بؤ دةإذيَنة سةرشةقامء دذى
بإيارةكانى زؤرينة دةوةستنةوة؟
كةضى بةثيَضةوانةوة ،بةرةى ئؤثؤزسيؤن
كة بةكةمينة دان��راون لةثةرلةمان ،لةكاتى
هةلويَستوةرطرتنء بإياردا ،زؤرينةى َ
َ
خةلكى

ديَنة سةرشةقامء لةطشت الوة ثشتطيريى
دةكريَن.
ئيَرة جيَطةى زؤر ثرسيارى مةنتيقى
لةمشيَوةيةى تيانابيَتةوة ،بؤية بؤ وةآلمى
هةموو ئ��ةو ثرسيارانة ،تةنيا ئةوةندة
َ
دةليَين كة زؤرينةى سةرشةقام لةطةأل
بإيارةكانى كةمينةء بةرةى ئؤثؤزسيؤنى
ناوثةرلةمانداية ،ضونكة جةماوةر متمانةى
بةوةية كة بإيارةكانى ئؤثؤزسيؤن تةعبيرن
لةخواستى ئةو ء ليَرةوة دةطاتة زؤريَك
لةمافء ئامانجةكانى.
دواشتيش ئةوةية كة هةربإياريَك ،زؤرينة
دةريدةكات لةثةرلةمانء سةرؤك ئيمزاى
دةكات ،نابيَت َ
دلنيابن كة ئيتر ئةو بإيارة
دةتوانريَت بخريَتة ب��وارى ثراكتيكييةوة،
ضونكة متمانةى زؤرينةى جةماوةريش
لةسةر شةقام ،يةكيَكة لةبنةما طرنطةكانى
جيَبةجيَكردنى هةموو ياساء بإياريَك ،بؤية
َ
مةحالة زؤرينةى ثةرلةمانء سةرؤكايةتيى
هةريَم بتوانن سةركةون بةسةر زؤرينةى
َ
خةلكانى ناإازيى سةرشةقامدا.
asoamin@gmail.com

كى دةثرسيَتةوة؟
كآ لة َ
ساَلح ذاذَلةيى
لة سيستمى ديموكراسى ثةرلةمانيدا
ثةرلةمان طةورةترين دةسةآلتة كة دةتوانيَت
ياسا هةموار بكاتء ثةسةندى بكاتء
متمانة بة وةزيرةكانى كابينةى نوآ بدات،
لةهةمان كاتيشدا متمانةى ليَوةربطريَتةوةء
ضاوديَريى دةسةآلتى تةنفيزى بكاتء
بةدواداضوون بؤ كارةكانيان بكات .كةضى
ثةرلةمانى هةريَمى كوردستان تايبةتمةنديى
خؤى هةيةء لة مؤديَلي هيض وآلتيَكى تر
ناضيَت.
لة ثةرلةمانى هةريَمى كوردستاندا لة برى
ئةوةى فراكسيؤنةكانى سةر بة دةسةآلتء
فراكسيؤنةكانى س��ةر بة ئؤثؤزسيؤن
ملمالنيَى يةكتر بكةن لةسةر ئةوةى كاميان
باشترين ثرؤذةياسا ثيَشنيار دةكات بؤ
خزمةتى هاوآلتييان ،ملمالنيَى يةكتر دةكةن
بؤ ثةراويَزخستنى يةكترى.
ئ��ةم ثةرلةمانة لة خولى دووةم��ي��دا
ئةوةندة دةسةآلتيَكى زؤرو رةهاى داوة
بة سةرؤكى هةريَم ،كة ثةرلةمان تةواء
بيَدةسةآلت بووةو تووشى ئيفليجى بووة،
سةرؤكى هةريَم زؤر بةرز كراوةتةوةو زؤر
بة زةحمةت خوارةوةى خؤى دةبيبنيَت.
هةنديَك كةس َ
دةليَن؛ سةرؤكى هةريَم
لةو ئاستةدا نيية رةخنةى ليَبطيريَت ،كةواتة
لة ياساش طةورةترة.
كاتيَك كة سةرؤكى هةريَم سةردانى
وآلتانى دةرةوة دةك��ات ،لةبرى ئةوةى
بيَتة ثةرلةمانء بةرنامةى سةفةرةكةى
باس بكاتء ثيَشنيازى ئةندامانى ثةرلةمان
َ
بنةمالةكةى
وةربطريَت ،ضةند كةسيَكى
يان حيزبةكةى خؤى دةباتء جارى واية
ثةرلةمان لة دةمى َ
خةلكةوةو لة ميدياكانةوة
دةبيستيَت كة سةرؤك سةفةرى كردووة.
سةبارةت بة ثةيوةندييان لةطةأل بةغدا،
لةبرى ئةوةى ثةرلةمان تاكة مةرجةع بيَتء
ئاطادارى دانانى بةرثرسان بيَتء دةسةآلتى
ليَثرسينةوةى هةبيَتء بةدواداضوون بؤ
كارةكانيان بكات ،سةرؤكى هةريَم نةك
ثرسى بة ثةرلةمان نةكردَ ،
بةلكو لة ثيَناوى
دةستثيَشخةرييةكةى خؤى بؤ ثيَكهيَنانى
حكومةتى عيَراق ،كة تةنيا بؤ خؤدةرخستن
بوو ،ئاطاى لة ئيمزاكردنى وةرةق��ة ()19
َ
خالييةكةى كورد نةما ،كة ثيَشكةشيان
َ
ناومالى عةرةبى
كردبوو ،لةوةش خراثتر
َ
ناومالى كوردى ثةرت كرد.
يةكخستء
سةرؤكى ثةرلةمانء جيَطرةكةى كة

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة

سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

هةردووكيان سةر بة ليستى دةسةآلتن،
ثيَش هةموو شتيَك ئةوانة ئةندام ثةرلةماننء
ئةركى ئةوان بةإيَوةبردنى كؤبوونةوةكانى
ثةرلةمانة ،نةك وةكو ئيَستا كة بة تةواوى
َ
كؤنترؤلى ثةرلةمانيان كردووةو بيَاليةن
نين.
ئ��ةوةت��ا ريَطة ن��ادةن ميدياى ئ��ازاد
َ
روومالى كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان بكةن،
تةنانةت ئةندامانى ثةرلةمان بة تةواوى
ئاطادارى خةرجييةكانى ثةرلةمان نينء
هيَزى ثاراستنى ثةرلةمان سةربةخؤ نييةء
سةر بة ثارتيية.
ه��ةر ث��رؤذةي��اس��اي��ةك ئؤثؤزسيؤن
ثيَشكةشى بكات ،يان رةتى دةكةنةوة ،يان
بة ثاساوى جؤراوجؤر دواى دةخةن.
لة  2009/7/25كة َ
هةلبذاردن ئةنجامدراء
خولى سيَيةمى ثةرلةمان دةستبةكار بوو،
دواجار ئؤثؤزسيؤنى راستةقينة هاتة ناو
َ
هؤلى ثةرلةمانةوةء داوايانكرد كة بودجةى
حيزبةكان بةثيَى ياسا دي��ارى بكريَت،
ئةوكاتة يةكيَتىء ثارتى هةريةكةيان ()35
مليؤن دؤالري��ان لة بودجةى هةريَم بؤ
خؤيان دةبرد.
ئيَستاش ئةوان هةريةكةى ضوار مليؤن
دؤالر بؤخؤيان دةبةن  ،كةضى هةتا ئيَستاش
ئةو ياساية هةموار نةكراوةو جاريَكى تر
دوايانخست بؤ َ
سالى ()2011ء ئةوة تةنيا
لةبةر بزووتنةوةى طؤإانة.
بةآلم كة ياساى ريَكخستنى خؤثيشاندان
هاتة ثةرلةمان ،زؤر بة زوويى هةمواركراو
سةرؤكى هةريَميش يةكسةر ئيمزاى كرد،
لةبةر ئةوةى ريَزى لة زؤرينةى ئةندامانى
ثةرلةمان طرتووة ،بةآلم دذى زؤرينةى
هاوآلتييانى ئةم هةريَمةية ،ئةوةتا ناإةزايى
دةستيثيَكردووة ل��ة زؤرب���ةى ش��ارو
شارؤضكةكان.
طومان دةكريَت كة ئةو ئةندام ثةرلةمانة
نويَنةرى زؤربةى هاوآلتييان بن ،ضونكة لة
َ
هةلبذاردنةكةدا تةزويرء طزىء فرتوفيََلى
زؤرى تيَدا كرا.
َ
سالى ( )2010بة زؤرينةى
بودجةى
ليستى دةسةآلت تيَثةإيَنرا ،لة كاتيَكدا بة
ئاشكرا دةردةكةويَت كة كةموكورتى زؤرى
تيَداية شةفافيةت لة داهاتء خةرجيدا نيية،
ثارةى طريَبةستة نةوتييةكانء فرؤشتنى
ن��ةوت بة قاضاغء داهاتى طومرطةكانء
داهاتى ناوخؤ لةناو بودجةدا نيية ،لة كويَوة

هاتووة ،ديارة باريوة.
وةزارةت��ى سامانة سروشتييةكان كة
طومانم هةية لةوةى وةزارةت��ى حكومةت
بيَت ،زياتر وةكو وةزارةتيَكى سةر بة حيزب
دةردةك��ةوَي��ت ،لة كابينةى ثبَنجةمدا ئةم
وةزارةتة بيناى نةبوو هةموو وةزارةتةكة
لة جانتاكةى جةنابى وةزيردا بوو خيَرمان
ل��ةس��ةرة كة ئ��ةم وةزارةت���ة طرنطة ،كة
هاوآلتييانى ضةوساندووةتةوة كة هةر ون
نةبووة.
ل��ة كابينةى ثبَنجةمدا ي��ةك جار
نةهاتة ثةرلةمانء لة كابينةى شةشةمدا
ب��رواى بة
هاتة ثةرلةمان ،ب��ةآلم كةس ِ
روونكردنةوةكانى نةبوو ،ئةو ( )5مليار
دؤالرةى وةك��و شيرينى لة طريَبةستة
نةوتييةكاندا وةرطيراوة ،ديار نييةء هةر
جةنابى وةزير دةزانيَت لةكويَية.
رؤذانة سةدان تانكةر نةوت بة قاضاخ
دةفرؤشريَتء ثارةكةى دي��ار نيية ،كة
باسيش لةوة دةكريَت هةموومان بة درؤ
دةخ��ات��ةوة ،بؤ زياتر ئاطادارى سةيرى
راثؤرتى رؤذنامةنووس عةلى حةمة َ
سالح
بكةن لة رؤذنامةى رؤذنامة ذمارة ()615
لة رؤذى  ،2011/1/4كة َ
دةليَت :خةرجى ئةم
وةزارةتة ( )210جار لة داهاتةكانى زياترة،
جطة ل��ةوةى ئةم طريَبةستانة بوونةتة
هؤكارى طرذيى لةنيَوان هةريَمء بةغدادا،
دةثرسم؛ خيَرى ئةم وةزارةت��ة ضييةو بؤ
ثةرلةمان ليَى بيَدةنطة؟
ئةو ئةندام ثةرلةمانانةى لةسةر ئةمانة
بيَدةنطنء دوعا دةكةن خواية ئةم دةورو
دووكانة نةطؤإيَتء ثاروةكة زؤر ضةورة،
بة راستى خؤيان بة نويَنةرى ميللةت
دةزانن ،يان نويَنةرى حيزبةكانى خؤيانن؟
ئةندام ثةرلةمانيَكى فراكسيؤنى طؤإان
َ
دةل�َي��ت :ئةو ( )200مليؤن دؤالرةى لة
كؤمثانيايةكى دةرهيَنانى نةوت لة طةرميان
وةرط��ي��راوةو بإيار واب��وو هةر بؤ ئةو
ناوضةية خ��ةرج بكريَت ،ب��ةآلم تائيَستا
ديار نيية ضؤن خةرج دةكريَت ،هةر كة
ئةنداميَكى فراكسيؤنى طؤإان َ
دةليَت :لة
بودجةى (2010ء  )2011ثارةيةكى زؤر
بؤ دوو ثرؤذةى ناوضةى َ
هةلةبجة دانراوة،
بةآلم ئةو ثرؤذانة تةواو ،ئيَستا َ
دةليَت؛
هةر نين ،ئةى بؤضى سةرؤكى ثةرلةمان
لة ئاستى ئةمةدا بيَدةنطةو بةدواداضوون
ناكات ،يان هةر لةبةر ئةوةى ثيَشنيازى

بةإَيوةبةرى نووسين

سيروان رةشيد
07501522528

serwan_rm@yahoo.com

هيوا جةمال
07701576906

hiwa.jamal@yahoo.com

َليثرسراوى هونةرى

شــاخـةوان ئةنوةر

ئةندامانى ثةرلةمانى سةر بة فراكسيؤنى
طؤإاننء طويَشيان ثآ نادريَت.
ئةطةر هةموو ثيَشنيازى ثرؤذةياساكانى
بزووتنةوةى طؤإان لة جيَطةى خؤياندا نةبن،
ثرؤذةياساى بووذاندنةوةو ثةرةثيَدانى
كةرتى كشتوكاأل زؤر طرنطةو ذيَرخانى
ئابووريى هةريَم بنيات دةنريَتةوة ،ئةمةيان
بة ثاساوى ضى رةتكرايةوة؟
ئايا هاوتاكردنى مووضةى هيَزةكانى
ناوخؤو ثؤليسء ئاسايش ،كة هوموويان
َ
مولكى دةسةآلتن لة بةرذةوةنديى ئةواندا
نيية ،ئةمةيان بؤضى رةتكرايةوة؟
ئ��ةط��ةر ث��اس��اوى ه��ةم��وو ئةمانة
نةبوونى ثارة بيَت ،ئةمة راست نييةء بؤ
شاردنةوةى سامانى ئةم وآلتةيةء هةتا
هةموو ث��ارةى طريَبةستة نةوتييةكانء
داهاتى طومرطةكانء باجء داهاتى ناوخؤو
ثارةى فرؤشتنى نةوت بة قاضاغ بة شةفافى
ئاشكرا نةكريَتء نةيةتة َ
هؤلى ثةرلةمان،
ميللةت رازى نابيَت.
ئةم بيَدةنطييةى ئةندامانى ثةرلةمانى
س��ةر ب��ة ليستى دةس���ةآلت ،هةريَمى
كوردستانى خستووةتة بةردةم مةترسيى
طةورة.
لة هةريَمى كوردستاندا كة سةرؤكى
هةريَم خؤى لة سةروو ياساوة دةبينيَتء
ئةندامانى ثةرلةمانيش ئةوةتا بة ئاشكرا
دذى داواكانى ميللةتنء لةم هةريَمةدا
دادطايةك نيية بتوانيَت ليَثرسينةوة لة
سةرؤكى هةريَمء ئةندامانى ثةرلةمان
بكات ،ئةى كةواتة ضارة ضييةء ميللةت ثةنا
بؤ كوآ بةريَت؟!
ئايا دةكريَت َ
خةلك ئاوا بيَدةنط بيَتء
مافةكانى زةوت بكريَتء تةنانةت ريَطةى
لى بطيريَت؟ كةواتة
خؤثيشاندانيشى َ
كاتى ئةوة هاتووة ميللةت خؤى بةكارى
ليَثرسينةوة هةستيَتء ثةردةى شةرمنيىء
بيَدةنطيى بدإيَنيَتء لة دةسةآلت بطةيةنيَت،
نة كةس لةم هةريَمةدا موقةدةسةء نة
كةسيش لة ميللةت طةورةترة.
كاتى ئةوة هاتووة ،كة دةستبكريَت بة
خؤثيشاندانى سةرانسةريى لة هةريَمى
كوردستانداء ضيتر رازى نةبن نةوتى
ك��وردس��ت��ان ه���ةإاج بكةن ب��ؤ حيزبء
َ
بنةمالةكانء ريَطةش بطرن لةء تانكةرى
نةوتانةى كة بة قاضاغ نةوت دةبةنء داوا
بكةن ثارةكةى الى كيَية؟!.

كارطيإيء ريكالمء ئاطاداري
َ

07701203949 - 07480121144

info. rozhnama@gmail.com
07701361826
riklam. rozhnama@gmail.com shakhawan.shdn@gmail.com

دابةشكردن:

كؤمثانياي ثةيثةر

07504483631
07708649210

كاردؤ محةمةد

لة ثةرلةمانةوة
لةثيَناو ريَطرتن
لة ثيادةكردنى

مادةكانى (433ء )434دا
يةكَيك لةو تةنطذانةى لةم ماوةيةدا
بةرؤكى هةرَيمةكةمانى طرتووة ،فشار
بؤسةر ميديايى ئازادء بةرتةسككردنةوةى
ئازاديية .ئةطةرضى يةكَيك لةو ياسايانة
ك��ة ل��ة ه��ةرَي��م ث��ةس��ةن��دك��راوة ،ياساى
رؤذنامةوانييةء تاكة ياسايةكة كة فةراهةمى
مافى رؤذنامةنووسء رؤذنامةوانان دةكات،
بةآلم يةكَيك لةو ياسايانةية كة ثيادة ناكرَيت
بة هؤكارى ثيادةكردنى ياساى ()111ى
َ
سالى ( )1969سزادانى عَيراقى ،بة تايبةت
مادةكانى (433ء .)434
سةلماندنى ناوَيت كة ديموكراتييةتء
مافى مرؤظ دوو ضةمكى لَيكدانةبإاونء
ئازاديى رادةرب��إي��نء ثيادةكردنى مافى
رةخ��ن��ةى طشتيى رةن��ط��دان��ةوةى ئةم
ثةيوةندييةن ،بؤية دةبَيت ياساكانمان
داكؤكيكارى ئةم مافة بنء بةهاى ئةم
ياسايانة بثارَيزن كة بوارَيكى تايبةت
رَيكدةخةن ،لةوانة ،ياساى رؤذنامةطةريى،
ن��ةك ط��ةإان��ةوة ب��ؤ ياسايةكى سايةى
سيستمَيكى بةسةرضووى ديكتاتؤر ،وةك
ئةوةى ئَيستا لة هةرَيمةكةمان ثيادةدكرَيت،
ضونكة ياساى سزادانى عَيراقى ،بة نيازء
مةبةستى سةركوتكردنء سةثاندنى ويستى
دةسةآلت داإَيذراوةء تةمومذى خستووةتة
دةقةكان بؤ ئةوةى نةتوانرَيت مافى رةخنةو
ئازاديى رادةربإين لة تاوانةكانى (جنَيوء
ناوزإاندن) (قذف و سب) جيابكرَيتةوة .ئةطةر
تاوانى جنَيو ئاراستةى كةسى مةعنةويىء
طرووثةكانى تر بكرَيت ،كةسى مةعنةوييش
ق���ةوارةو كةسايةتييةكى سةربةخؤى
دةبَيت ،لةطةأل كةسايةتيى دامةزرَينةرانىء
مافى ثاراستنى ثايةو ناوبانطى .طرفتةكة
لَيرةداية ،ضؤن سازاندن بكرَيت لةنَيوان
ثاراستنى ثايةى كةسيىء مةعنةويىء
حةقدان بة هاوآلتى بؤ رةخنةطرتن لة
دامةزراوة تايبةتء طشتييةكان بةوثَييةى
مؤركء َ
مولكييةتى طشتييان هةيةء مافى
َ
هاوآلتيية كة هةلسةنطاندن بؤ كارء ئةدائى
بكاتء ثارَيزةرى سامانى طشتى بَيت لة
َ
طةندةليدا.
بةهةدةردانء
لَيرةدا ثَيويستة ياسادانةر بة ئةركى خؤى
َ
هةلسَيت لة ثاراستنى دةقة دةستوورييةكان
كة فةراهةمى ئازاديى رادةربإين دةكةنء
ضةندين مافى ترى لَيجيادةبَيتةوة ،بةتايبةت
مافى رةخنة ،بؤ ئةوةى بتوانرَيت رةخنة
لة كةسانى مةعنةويى طشتيى بطرَيت بة
ئامانجى س��وودء بةرذةوةنديى طشتىء
نيازثاكيى ،ئةمةش بة تاوانى جنَيو يان
ناوزإاندن دانانرَيت.
هاوآلتيى ئاسايى ج��ي��اوازة لةطةأل
كةسى طشتيىء ياساى سزادانى عَيراقى
لة ثرةنسيثة طشتييةكاندا ثَيناسةى رةخنةو
ئازاديى رادةربإينى ن��ةك��ردووة ،بةثَيى
رَيساى ياسايى كة َ
دةلَيت( ،سزاء تاوان نيية،
ئةطةر دةق نةبَيت) (ال جريمة وال عقوبة أال
بنص) ،بؤية دةسةآلتى دادوةريى دةكةوَيتة
َ
هةلةى ياسايىء ناتوانَيت جَيبةجَيكةرى
عةدالةت بَيت ،ضونكة مادةكانى (433ء
)434ى ياساى سزادان جياكاريى لةنَيوان
ئةوانةى بة نيازثاكيىء بؤ بةرذةوةنديى
طشتيى رةخنة لة كةسة طشتييةكان دةطرن
لةطةأل تاوانةكانى جنَيوء ن��اوزإان��دن
ناكات ،بؤية سزادانى رؤذنامةنووسان
بةم مادانة ،ناإةوايةو طرفتَيكى طةورةية لة
جَيبةجَيكردنى دادطةرييدا.
ئةم هاودذيية بووةتة ئامرازَيك بةدةست
دةسةآلتةوة كة بتوانَيت بة هؤى دادطاوة
فشار لةسةر رؤذنامةنووسان دروست
بكاتء رووب���ةرى ئ��ازادي��ى رادةرب��إي��ن
بةرتةسك بكاتةوة ،بؤية ئةركى ثةرلةمانة،
ثرسى ئ��ازادي��ى ب��ة هةند وةرط��رَي��تء
دانيشتنَيكى نائاسايى بؤ بكات بة ئامانجى
رةوان��دن��ةوةى هةإةشةو مةترسييةكانى
س��ةر ئ��ازادي��ىء جَيبةجآ نةكردنى ئةو
ياسايانةى كة خؤى ثةسةنديان دةكات.

ئؤفيسى سةرةكيي:
سليماني  -زةرطةتة  -طردي زةرطةتة  -كؤمثانياي وشة
َ
ئؤفيسى هةوليَر:
طةإةكي زانكؤ  -ضوارإيَياني حةمرين  -تةنيشت بةإيَوةبةريَتى ذينطة

07504733642
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لةنَيوان مةالكانى
كوردستانء

ميسردا

م��ةالك��ان��ى
وآلت��������������ى
فير عة و نة كا ن ،
ل�����ة وت������ارى
رؤذى هةينيى
راب��������ردوودا،
ئ��ي��دان��ةى ئ��ةو
ك������������ردةوة
تيرؤريستييةيان
ئةلةند مةحوى
كرد كة لة يةكةم
ش���ةوى س��ةرى
َ
سالى ()2011دا ل��ةب��ةردةم كةنيسةى
(قةديسةين) لة شارى ئةسكةندةريية
روويداء بووةهؤى كوذرانى ( )26كةسء
برينداربوونى ( )70كةسى تر.
م��ةال ميسرييةكان ،مةبةستيانة
لةإيَطةى ئةو كارةيانةوة ريَطريى بكةن
هةوليَكى َ
َ
تؤلةكردنةوة
لة روودانى هةر
لةاليةن مةسيحييةكانةوة لةكاتي نويَذي
هةينيدا ،بةتايبةت دواي ئةوةي بةشيَك لة
توندإةوة قيبتييةكان ،داواي هيَرشكردنة
سةر مزطةوتةكانيان كردووةء ئةمةش
ئةركى مةالكانة لة هةر وآلتيَكى جيهاندابن،
نةك هيَرشكردنة سةر ثاريَزةرانى مافى
مرؤظ.
سالى (َ ،)2010
َ
ساليَكى ثإ رووداوى
س��ةرةن��ج��إاك �َي��ش ب���وو بةنيسبةت
هةريَمى كوردستانةوةء ثةيوةنديدار بة
مةالكانةوةَ ،
ساليَكى ثإ هيَرش بوو بؤ
سةر ئةو كةسانةى كة دةيان َ
سالة خةبات
دةكةن لةثيَناو بةرفراوانكردنى مةوداكانى
ئازادىء ديموكراسىء لةبةرامبةريشدا
َ
ساليَكى ثاشةكشيَئاميَزبوو بؤ ئةو تويَذةى
كة بةرطرييان لة عةلمانييةتء كرانةوة
كردووة لةهةريَمى كوردستاندا.
جياوازيى مةالكانى ميسر بة بةراورد
بة مةالكانى كوردستان ،لةوةداية كة ئةوان
َ
لةهةولى دامركاندنةوةى
(ميسرييةكان)
جةنطيَكدان كة بةطةورةبوونى كيَشةكة،
ئةطةرى دابةشبوونى جيهان دةكريَت
ب��ةس��ةر ب����ةرةى ئ��ي��س�لامء ب���ةرةى
مةسيحييةكاندا ،ئ��ةوان ريَطة ن��ادةن
طروثة تيرؤريستييةكان ئةو رةوشى
َ
سالة
ثيَكةوةذيانة بشيَويَنن كة دةيان
َ
مسولمانةكانء
لةنيَوان قيبتييةكانء
مةسيحييةكانى ميسردا دروستبووةء
رةطى داكوتاوة ،بةثيَضةوانةوة ،وتارى
بةشيَك لة مةالكانى كوردستان لةم
َ
س��ال��ةى راب�����ردوودا ،لةسةر
ض��ةن��د
ئةوةبووة كة ضؤن ئةو هةموو هةوألء
كؤششانة بسإنةوة كة النيكةم (َ )19
سالة
يةكسانخوازانى هةريَمى كوردستان كارى
لةسةر دةكةنء ثةرةى ثيَدةدةن.
مةترسيى طةورة لةوةداية ،بةشيَك
لة مةالكانى كوردستان لةئيَستادا ،كارى
وتاربيَذيى وةك هةر ثيشةيةكى ترى
نانثةيداكردن دةبيننء بةشيَكى تريشيان
بؤ مةرامى نادروستى خؤيانء ئةوانةى
لةثشتيانةوةن بةكاريدةهيَنن ،ئاخر كوا
ئةو هةموو ديراسةء لي َ
َكؤلينةوانةى
كة ثيَويستبوو زانايانى ئاينيى هةريَمى
ك��وردس��ت��ان ل��ةس��ةر ئاينى ئيسالمء
َ
كؤمةلطةى ك��وردى بيانكرداية ،وةكو
زانايانى ئاينيى هةر وآلتيَكى تر.
بةشيَك لةمةالكانى هةريَمى كوردستان،
دةبيَت لةوة تيَبطةن كة ديموكراسى ،ئيدى
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سهبارهت ب ه دهولَهتي بة زؤر دروستکراوي عيَراق
ع��يَ��راق وهك زؤرب����هي ده َ
ول��هت��ان��ي
دونيا ،ده َ
ولهتيَكي بهزؤردروستكراوهو
لهدانيشتووانيَكي فرهجياوازي پيَكديَتء
بههؤي جيَكهوتي جوگرافييهكهيهو ه بهدريَژايي
م�َي��ژوو ،جيَي تهماعو پ�هالم��اري زؤرب �هي
هيَزهداگيركار ه رؤژئاواييهكانو دراوسيَكاني
بووه .ده َ
ولهتي عيَراق ،ژمارهيهك نهتهوهي
جياوازو ژمارهيهك ئاينو ئاينزاي جياوازي
تيَدا دهژين ك ه ميَژووي ژياني ناوچهييان پتر ه
لهشهش ههزار ساأل .ل ه روانگهيهكي ميَژوويي
دوورودرَي��ژي پإ رووداوي تيَر به َ
ئالؤزيء
خويَناوييهو ه كهئهم ناوچهيهي پيَدا رؤيشتووه،
ولهت ه لهبنهإهتدا ده َ
ئهم ده َ
ولهتيَكي ناتهواوهو
ب��هزؤر دروس��ت��ك��راوه ،دروستكردنهكهش
بهشيَوهيهكي نائاساييهو ههرگيز لة ئهنجامي
بهرههم
دانيشتووانهكهي
ريَككهوتني
ي دانيشتووانهكهي بهرگهي
نههاتووهء پيَكهاتن 
ريَككهوتن ناگريَت .ميَژووي ئهم بنهإهت ه
خويَناويي ه بؤ چوارههزارساأل زياتر لهپيَش
زاين دهگهإيَتهوه ،كاتيَك شارستانيَتييهكاني
ئهم ناوچهي ه ههر لهسهردهمي ئهفسانهكاني
خواپهرستييهوه ،بهرامبهر يهكتر ئهنجاميان
داوه .ژياني شارستانيَتييهكان لهعيَراقدا،
پإ بوو ه لهملمالنآو كوشتار ،له كودةتاو
وهرچهرخان ه سياسيو سهربازييهكان ،پإ
بوو ه ل ه رهشهكوژيي سياسيو پاكتاوكردني
يهكتري ،تهنانهت ميَژووي نوآء لهده َ
ولهتي
عيَراقي دواي جهنگي دووةم��ى جيهانيشدا،
نهتوانراو ه دةربازبكريَت ل ه سيستمى حوكمي
تاقمء جهماعهت ه جؤربهجؤرهكاني وهك
بهعس كه بهتهنيا ل ه ريَگهي سهركوتكردنهو ه
هه َ
ولي چارهسهري كيَشهو ناكؤكييهكانيان
داوه .باشترين نموونهش لهم ناوچهيهدا،
حوكمي ئ�هو س�هرب��ازو سهركردانهي ه كه
پ��اش  ١٩٢٠هاتوونهت ه س��هر حوكم كه
سهرجهميان سهرئهنجامي كودهتاي سهربازي
هاتوونهت ه سهر حوكمو دواتريش ههستاون
بهچهوساندنهوهو پاكتاوكردني رهگ�هزيو
ئايني سهرجهم پيَكهاتهكاني تري ئهم ده َ
ولهته.
ئةگهر بگهإيَينهو ه بؤ ئهو چوار ههزار
َ
سالهي پيَش زاين ،دهبينين ههردوو رووباري
ديجلهو ف��وراتء پيَكهات ه سروشتييهكاني
عيَراق ،ئهو قهومو تيران ه دهستنيشان دهكات
كهلهبنهإهتدا لهكويَو ه هاتوون .ئهو بنهإهتانهي
ك ه خهَلكي ناوچهكاني دهوري فوراتو ديجلهي
لي كؤبوونهتهو ه لهنيوهدوورگهي عهر هبو
َ
ل ه رؤژههآلتي باشووري عيَراقو لهباكوورو
رؤژئاواي عيَراقهو ه هاتوون .ههر لهسهر ئهم
بنهمايهش ،جياوازييهكانيان جياوازييهكي
ديَرينو ميَژوويينو ناتوانريَت خؤي ليَدهرباز
بكهين بهإيَگايهكي مرؤڤدوستان ه نهبيَت.
سهرجهمي بيروبؤچووني ناوچهيي لهعيَراقدا،
دهرئهنجامي داگيركاري هاتووهتهكايهوهو
لهئيَستاشدا كاريگهرييهكي زؤر حوكمي
دريَژمهوداي رژيَمي ديكتاتؤري بهعسي پيَو ه
ديار ه ك ه ئهگهر ئهزمووني رؤمانياي پاش
«چاوچيسكؤ» بهنموون ه وهربگرين ،بؤ پهنجا
َ
ساليَكي تريش ئهوكاريگهرييان ه ناإهونهوه.
ولهتي ئهَلمانيو ده َ
بهئاشكرا ملمالنيَي ده َ
ولهتي
ئينگليزي بوونهت ه هؤي دروستكردني ئهم
ده َ
ولهتهي ئهمإؤ ك ه پيَي دهوتريَت عيَراقو پاش
جهنگي دووةمى جيهانى ،ورد ه ورد ه بنهماكاني
ب �هرهو جيَگيربوون چوون لهسهر دهستي
داگيركهري ئينگليزيدا.
بهواتايهكي تر ،ده َ
ولهتي عيَراقي بهزؤر
دروستكراو ،ميَژووي دروستكردنهكهي لهسهد
ساأل كهمتره .ئةگةر کار لة عيَراقدا بکةين،
دةبيَت لةسةر دوو دراوي ميَژوويي بوةستين،
يهكهميان بهر لهدروستبووني عيَراقي نوآ،
وات ه بهر ل ه ١٩٢٠ي زاينيو دووهميشيان
لهپاش دروستبووني ده َ
ولهتي عيَراقي نوآ كه
سهرهتاكهي بؤ سهرهتاي بيستهكاني سهدهي
رابردوو دهگهإيَتهوه .ههر لهميَژوودا ديار ه كة
ده َ
ولهتي عيَراقء ناوچهكهي چهند ساأل جارَيكو
جهنگو ئاشووبيَكي بهخؤو ه بينيوه ،ئهگهرچي
ئهكتهري سهرهكيي هيَز ه ناوخؤكانيش
نهبووبن ،بهآلم دوات��ر هيَز ه ناوخؤييهكان
َ
رؤليَكي گهورهيان بينيو ه لهپشيَوييهكاندا .گرنگ
نيي ه عيَراق دابهش دهبيَت بهسهر سؤمهريو
ئهكهديدا ،بهسهر بابليو ئاشووريدا ،يان بهسهر
گؤتيو كلدانهكاندا...تاد ،ههرچؤن گرنگيش نيي ه
عيَراق دابهش دهبيَت بهسهر كورد ،عهرهب،
عهرهبي عهربستاني ده َ
ولهتي فارس ،توركمان
يان ...ههر نهتهوهيهكي تر .گرنگ نيي ه عيَراق
َ
موسولمان ،ئيَزدي،
دابهش دهبيَت بهسهر
مهسيحي يان جولهكه .. .ههر ئاينيَكي تر .گرنگ ه
خهَلكي عيَراق چيتر بهدهست ياري خؤيانو
خهَلكي دهوروب هرو داگيركارهكانهو ه نه َ
ناليَنيَت.

خهَلكي عيَراق گرفتيَكي گهورهي ههي ه لهنهناسي
رهوشي پيَداويستيي ه ميَژووييهكاني خؤيدا.
لهههموو ئهو جياوازييانهي س�هرهوهء
لهميَژووهوه ،دهزانين كة عيَراق ب �هردهوام
لهكوشتاردا بووهء ميَژوويهكي زؤر خويَناوي
ه �هب��ووه .ب���هردهوام هيَز ه ئيَرانييهكانو
توركهكانو ده َ
ولهت ه عهرهبييهكاني وهك
سورياو سعوديه...تاد ،دهستيان وهرداوهت ه
كاروبارهكانييهوهء ئةگهر بگهإيَينهو ه سهر
سهردهمي مهملهكهتي سؤمهرء مهملهكهتي
ئهكهدييهكان ،ئةگهر بگهإيَنهو ه سهر ملمالنيَي
شيعهو سونن ه لهسهردهمي خهليفهكاني راشديدا،
يان بإوانين ه ملمالنيَي ئهمهوييهكانو گرفتي
گواستنهوهو نه َ
قلكردني بهردهوامي پايتهختي
عيَراق لهنيَوان بهغداو سامهإاو نهينهواو...تاد،
دا ئهوا بؤمان دهردهكهويَت ك ه ئهم ناوچهي ه
ئارام نابيَت .ههروهها ئةگهر بيَين ه سهر تهوهري
دووهمي ميَژووي دياري عيَراق ،ئهوا دهبينين
ل ه ١٩٢٠هو ه تا  ٢٠٠٣ب ه دهي��ان شؤإشو
كودةتاو ملمالنيَي خويَناويي تيَيدا روويان داوه.
 ١٩٣٦بهكر سدقي كودةتا دهكاتو دژي ههموو
ئهواني تردهبيَتهوهء عهلي رهشيد گهيالني،
 ١٩٤١شؤإشيَكي تر دهكاتو ههر خؤشي ب ه
ههَلپ ه رزگاري دهبيَت ل ه راپهإينيَكي پاش ،١٩٤٧
ك ه راپهإيني كاورباغيهكان دهبن ه هؤي كهوتني
حكومهتهكهي ،جاريَكي تر بإوان ه راپهإيني
١٩٤٨و تيَكچووني حكومهتهكهي َ
سالح جهبر ل ه
١٩٥٢داو شؤإشي ١٩٥٨و رووخاني مهليكو
جاريَكي تر شؤإشي ش �هواف لهموسأل ل ه
١٩٥٩داو راپهإيني عهبدولكهريم قاسمو پاشان
شؤإشي فيَبرايهري ١٩٦٣و كيَشهي نيَوان
كوردو عهر هبو هاتن ه سهركاري عهبدولسهالم

دوورکةوتنةوةي
خةَلکي ع َيراق
لةيةکترو ژيان
بؤ ماوةيةک،
دةب َيتة هؤکار بؤ
بيرکردنةوة لةيةکترء
هةژاندني يادةوةريية
نؤستالجييةکان
ع��ارفو عهبدوإلهحمان ع��ارفو ملمالنيَي
نيَوان بهعسيو شيوعييهكانو ملمالنآ لهنيَوان
خيَزاني سهدام حسَينو بهعسييهكاني تردا ههر
لهئهحمهد حهسهن بهكرهو ه تا مردني سهدام
حوسيَنء پاش مردني سهداميش ،سيناريؤكان
لهسيناريؤي ناوهإاستي سهدهي بيست دهچن،
چونك ه زؤر بهسانايي ئهم سيفاتان ه لهحوكمي
عيَراقدا دهبينينهوه:
 .١سهرجهم ئهو سهركردانهي هاتوونهت ه
سهر حوكم ،به رهزامهنديي داگيركارهكاني
هاتوونهت ه سهرحوكم ،لهاليهك پيَويست بوو ه
َ
قبوليَكي جهماوهري فراواني ههبَيتو لهاليهكيش
پيَويست بوو ه َ
دلي موخابهراتي بهريتانيو
ئيسرائيليو ئهمريكيو ههنديَكجاريش ئيَرانيو
توركي قايل بكات.
 .٢سهرجهم ئهو بزووتنهوانهي هه َ
ولي
گهيشتنيان داو ه بهكورسيي دهسهآلت ،پهنايان
بردووهت ه بهر ريَبازيَكي فيكري سياسي :ئايني،
نيشتماني ،چينايهتي....تاد ،بهآلم پاش گرتن ه
دهستي دهسهآلت ،ناچار بوون پهنا بهرن ه بهر
سهركوتكردني ئهواني ترو پشتكردن ه بهها
مرؤييهكاني ناو بيروباوهإهكاني خؤيانء
هؤكاري سهرهكيي ،ئهمهش دهگهإيَتهو ه
بؤ ئ��هوهي كهپيَكهاتهي عيَراق ناتوانيَت
بهجؤريَك بيَت كة سهرجهم ناوچهكان يهك
ئايديؤلؤجياو يهك حوكم كؤيان بكاتهوه،
يان تهنانهت چهند ئايديؤلؤجيايهك بتوانن ب ه
ئاشتييان ه پيَكهو ه بهرئهنجاميَكي ميَژووييان
ههبيَت ،بؤي ه بهناچاري رژيَمي حوكم ،دهبيَت
پشتيوانيي لهيهك بيروإا بكاتو دژي ئهواني
تر بوهستيَتهوهو ك��ردهوهي نامرؤييانهيان
بهرامبهر ئهنجام بدات ،ههربؤي ه ناچار ه پشت

بكات ه بيروباوهإ ه مرؤييهكاني ناوخؤي.
 .٣سهرجهم دهسهآلت ه سياسييهكاني عيَراق،
نهيانتوانيو ه لهداوي موخابهراتي ئيقليميء
نيَوده َ
ولهتي رزگاريان ببيَت ،هؤكاريش ليَرهدا
دهگهإيَتهو ه بؤ مهترسيي گرووپهكاني تر،
چونك ه هيچ پيَكهاتهيهك لهعيَراقدا ناتوانيَت
بهتهنيا زؤرينهي حوكمإان بَيتو وهك پيَويست
پهراوهي دهسهآلتي خؤي بكات.
 .٤ههميش ه گهندهَليو تاآلني هيَز ه سياسيي ه
حوكمإانهكان ،يهكيَك ب��وو ه لهسيماكاني
دهسهآلتي سياسيي ده َ
ولهتي عيَراق ،چونك ه
ههر جهماع هتو تاقميَك ويستوويهتي لهماوهي
حوكمإانيدا زؤرترين دهستكهوت بؤ خؤي
بباتو َ
دلنيا بوو ه ك ه نهدهتوانيَت عيَراقيَكي
يهكگرتووي بيَگرفت دروس��ت بكاتو نه
دهتوانيَت جگ ه لهريَگاي البردن ،خؤي البچيَت
لهسهر حوكم ،وات ه وازهيَنانيَكي خويَناويي
لهعيَراقدا بهرقهرار بووه.
ئهم سيفاتانهي س��هرهوه ،گهواهييهكي
ئاشكران لهسهر نائاراميي ده َ
ولهتيَكي
ب��هزؤردروس��ت��ك��راو ك � ه ههميش ه هيَز ه
دهرهكييهكان دهتوانن ده َ
لي
ولهتيَكي الوازي َ
دروست بكهن لهناوخؤيداو ئهوانيش دهتوانن
زؤرترين قازانج لهم پشيَوييو َ
ئالؤزيي ه بكهن.
ئهم ه جگ ه لهوهي كة ههميش ه دراوسيَكاني عيَراق
بهشيَكي ئهم ده َ
ولهت ه بههي خؤيان دهزانن ،جا
لهرووي ئاينزاكانهو ه بيَت ،له رووي ميَژووهو ه
بيَت ،يان ل ه رووي تهماعي ئابوورييهو ه بيَت.
ده َ
ولهتيَك ك ه سامانيَكي زؤرو شارستانييهتيَكي
َ
كشتوكالي گهورهي ههبيَت،
كؤنو پانتاييهكي
ههميش ه جيَي پ�هالم��ارو تيَإوانيني هيَز ه
دهرهكييهكانه ،بهتايبهت ئهگهر لهناوخودي
خؤيدا پإگرفتو پإشكست بيَت .گوماني تيَدا
ولهتي عيَراق ده َ
نيي ه كه ئهگهر ده َ
ولهتيَكي
يهكگرتووي بههيَز بوايه ،ئ �هوا دهيتواني
بهرامبهر دهرهوهي خؤي سنوور دابنَيتو ريَگ ه
نهدات هيچكام لههيَز ه دهرهكييهكان دهست
وهربدهن ه ناو كاروباري ناوخؤوه ،بهآلم
لهإاستيدا پيَكهاتهي ناوهكيي عيَراق ،ريَگ ه بهو ه
نادات كة عيَراق ببيَت ه ده َ
ولهتيَكي يهكگرتووي
بههيَز ،بهتايبهت بهإووي دهرهوهدا ،چونك ه
ههميش ه پيَكهاتهكاني ناو عيَراق لهگهأل يهكتردا
ناتهبانو بهرژهوهنديي ه ئابوورييو فيكرييو
سياسييو ئايينيو ئايديؤلؤجييهكانيان لهگهأل
يهكتردا ناگونجيَن ،بهَلكو تهنانهت لهزؤر
رووهو ه دوژمنايهتي ميَژوويي ديَرينيش
لهنيَوانياندا ههيه .لهاليهكي ترهوه ،گوماني تيَدا
نيي ه كه عيَراق ههميش ه لهژيَر چاوي تهماعي
ده َ
ولهتهكاني ناوچهكهداو لهژيَر تهماعي هيَز ه
جيهانييهكاندايه.
لهنيَوان عيَراقييهكاندا ،بيَمتمانهييو
ناإاستيو دوژمنايهتيو كين ه بهرامبهر ب ه
راب��ردوو ء ب ه داهاتوو ،يهكيَكن لهسيفاتو
خه َ
سلهتهكاني ههموو گرؤيهك .دوژمناني
ههريهكهيان بهجياو دوژمناني عيَراقيش
بهتايبهت ،ك��ار لهسهر گهورهكردني ئهو
كهليَنان ه دهك�� هنو ب���هردهوام بهيهكداداني
نيَوانيان سوودي تايبهتي بؤ ههر قؤناغيَك
ههيه .عيَراقيَكي يهكگرتووي بههيَز ،كاتيَك
دروست دهبيَت ك ه پيَكهاتهي دانيشتوواني
عيَراق لهئاستيَكي مرؤيي بهرزو هؤشيارييهكي
مرؤييء برايهتي پإ بهرپرسياريَتيدا بنء بؤ
ئهنجامداني ئهم ئهركهش پيَويستمان بهچهندين
نهوهي ه كه ئهم هؤشياريي ه تهشهن ه پيَبدهن،
پيَويستمان بهتيَربوون ه لهپهراوهي دهسهآلت،
پيَويستمان بهنهفرهتكردن ه لهش هإو ئاشووب،
پيَويستمان ب ه بهدهستهيَناني مافي ههموو
چينو توَيژو نهتهوهو ئاينهكاني ناو عيَراقه،
كه ئهوانيش لهخؤياندا ناتهباو ناكؤكنء زؤر
پيَچووني ئهم ماوةيهش ،بهدهر نيي ه لههه َ
ولي
دوژمنان بؤ بهردهوام گهورهكردني كهليَنهكان.
كاتيَك عيَراق دهتوانيَت عيَراقيَكي يهكگرتوو
بيَت ،ئهگهر هيَزيَكي نيشتماني نهعهرهب نهكورد
نهشيع ه نهسوونن ه نه ...تاد ،ب ه يهكگرتووييو
بههاوشيَوهيي حوكمي عيَراق بكات بهيهك
ئايدؤلؤجياو ه كه لهيهككاتدا سوننهو شيعهو
شيوعييهكانونويَخوازهكانوكؤنهپهرستهكانو
مهسيحيء كلدانو توركمان....تاد رازي بكاتو
شيَوازي حوكميَكي فرهيي ههبَيتو دهرفهتي
َ
ئالگؤإي دهسهآلت بدات لهنيَوان پيَكهاتهكانيداء
تيَکإاي هيَزة جياوازةکان بةپةراوةي دةسةآلت
تيَر بکات .هةروةها دهبيَت دژ بهبهرژهوهنديي
داگيركار ه راستهوخؤو ناإاستهوخؤكاني
عيَراق بيَت ،ك ه ئهوانيش ريَگهي پيَنادهن.
بةکورتي ،ئهم ه ئاستهمهو بههيچ جؤريَك هيچ
کةسيَکء هيچ هيَزيَک ناتوانيَت پيَإهوي بكات،
تةنانةت لة رووي سياسييء واقيعةوة ئةمة
لةخةون دةچيَت.

سؤران عةبدولقادر کؤستة
ب��ؤي�� ه ه��ةم��وو خ �هب��ات��ک��ردن �َي��ک بؤ
جياكردنهوهيهكي ئاشتيخوازانهو برايانهي
نيَوان پيَكهاتهكاني ده َ
ولهتي بهزؤردروستكراوي
عيَراق ،هةنگاويَکي گرنگةء زوو يان درةنگ،
دةبيَت هةنگاوي بؤ بنريَتء ريَگاي بؤ خؤش
بکريَت .ئةمةش دةبيَت لةپيَناو ئهو ئامانجةدا
بيَت کة ههر دهستهو تاقميَك خؤي بإياري
چارهنووسي خؤي بداتو ده َ
ولهتي نيشتماني
خؤي دروس��ت بكات لهعيَراقداو بهمهرجء
پهيماننامهي بههيَز بهيهكهو ه ببهستريَنهو ه تا
بتوانن له رووي داهاتو ئابوورييهو ه پشتيواني
لهيهك بكهن ،بؤ ئهوهي خؤيان بونياد بنيَن .له
رووي سامانو سهرچاو ه سروشتييهكانهو ه
پشتيواني لهيهكتر بك هنو هاوكاري يهكتر بكهن
بؤ بهإيَوهبردني دانيشتووانهكانيان .ئامانجي
سهرهكيش تيَركردني پيَكهاتهكاني عيَراق ه
لهپهراوهي دهس��هآلتو له دووركهوتنهو ه
لهبهيهكدادانو دووركهوتنهو ه لهملمالنآ
لهسهر بنهماي ئايني ،يان نهتهوهييء هةروةها
َ
لةکؤمةلة قةرزيَکي
دةربازبووني عيَراقة
زؤر کة بةهؤي جةنگةکانةوة لةسةري
دروست بوونء لةاليةکي ترةوة ،ئةم جؤرة
لة جيابوونةوة زةمانةتي گةشةي سرووشتي
بةشة جياجياکاني ع�َي��راق دةک���اتء هةر
َ
کومةلگايةک دةتوانيَت بة شيَوةيةکي
گرؤء
سرووشتيتر گةشة بة پيَکهاتة کؤمةآليةتيء
ئابوورييء مةدةنييةکاني خؤي بدات .بةم
ريَگاية دهتوانريَت كلتووريَكي ئاشتيخوازان ه
دروس��ت بکريَت بؤ داهاتوو کة بةهؤيةوة
كؤمهَلهيهكي يهكگرتوويي ناوچهيي لهشيَوهي
ده َ
ول�هت ،يان يهكيَتييهكدا پيَكبهيَنيَت لهوهي
ئهمإؤ پيَي دهَليَن عيَراق ،رزگارمان ببيَت.
بهبآ رزگار بوون لهعيَراقيَكي يهكپارچهي
ب�هزؤردروس��ت��ك��راو ،ناتوانين دهرب��ازم��ان
ببيَت لهپاواني داگيركاريي ناوچهييو
لهپاواني داگيركاريي ئهمريكيو بهريتاني،
ه �هر لهبنهإهتهو ه ده َ
ول �هت��ي يهكپارچهو
يهكگرتووي عيَراق ده َ
ولهتيَك ه لهسهر خواستي
داگيركارهكاني هاتووةت ه كايهء ههميش ه
خوازياريشن لهعيَراقدا كيَشهو گرفتيَكي
گهور ه ههبَيتو بههؤيهو ه ئهوان بتوانن خؤيان
بخزيَنن ه نيَو هاوكيَشهكانييهوه .دروشمي
عيَراقيَكي يهكگرتوو ،دروشميَكي رژيَمي
دكتاتؤري بهعس ه ك ه لهبهياننامهيهكي َ
سالي
١٩٦١هو ه تا ئيَستا دريَژهي ههيه ،لهوكات ه تائهم
سهردهمهش دروشمي عيَراقيَكي يهكگرتوو،
دروشميَك ه بهسهركردهو رابهرهكاني عيَراق
دهوتريَتهوه ء بهناچاريي دهبيَت َ
بيليَنهوه ،بؤي ه
سهرجهم سهركردهكان لهدؤخي دواليزمهييو
دژايهتي دهرووني خؤياندا دهژين .رزگاركردني
عيَراق لهيهكپارچهيي ،رزگاركردنيَتي لهدهست
سهرجهم داگيركارهكاني .ههميشهش تؤإهكاني
سيخوإيي لهعيَراقدا دهبنو باآلدهست دهبن
ههتا ئهوإؤژهي عيَراق دابهش دهبَيتو رزگاري
دهبيَت لهدهست كؤياليهتيو دانيشتووانهكهي
دهت��وان��ن خؤيان حوكمي خؤيان بك هنو
هاوكارييهكي زياتري يهكتر بكهن.
هةمووخهباتکردنيَکلهپيَناوجياكردنهوهيكي
ئاشتيخوازانهي پيَكهاتهو ناوچهكاني عيَراقدا،
دةبيَت هاوکات بيَت لة دؤزينةوةي سيستمو
شيَوازيَك بؤ بهشكردني سامانهگشتييهكان کة
دةکريَت وةک ميراتي گشتيي سةير بکريَتو
پالن ههبيَت بؤ ئهوهي لهمهودايهكي دياريكراودا
سهرجهم ناوچهكاني عيَراق بهرهوپيَش
بچَيتو دووربيَت ل ه پيَكدادانو جياوازي
كلتووري سياسييو ئابوورييو كؤمهآليهتي،
بهجؤريَك ههموو دانيشتوواني عيَراق خؤيان
حوكمي خؤيان بك هنو ل ه هاوكاريء يهكيَتيو
پشتيوانييهكي دريَژخايهندابنو ب ه ريَككهوتنو
بإوانامهي جؤراوجؤر باندو پهيوهندييهكاني
نيَوان نيشتمانةكاني داهاتوو ريَكبخهن.
دوورکةوتنةوةي َ
خةلکي عيَراق لةيةکترو
ژيان بؤ ماوةيةک ،دةبيَتة هؤکار بؤ بيرکردنةوة
لةيةکترء هةژاندني يادةوةريية نؤستالجييةکان
بةتايبةت کاتيَک پيَکهاتةکان لة دةسةآلت
تيَر ب��وون .بؤ زانياريي زياتر ،بإوانة ئةو
َ
دةولةتةکاني
هاوسؤزييةي ئيَستا لة نيَو
يةکيَتيي سؤڤيَتي جاراندا دروست بوو ،بإوانة
ئةو راهاتنةي َ
دةولةتاکاني بةلقان بؤ پرسةکاني
يةکترو ئاشنابوونيان بؤ جيابوونةوة .من
َ
دةولةتي عيَراق دةتوانيَت ئيلتيزام
نازانم بؤ
بکات بة دانةوةي قةرزةکاني کوةيتةوة ،بةآلم
مةترسييةکي زؤري هةية لة ئيلتيزامکردن بة
هاوبةشي سةرچاوة ئابوورييةکاني ناوخؤوة،
َ
کؤمةلة ترسيَکي
لة راستيدا ئةمانة هةموويان
وةهمينء هيچي تر ،بؤية دةبيت هيَزيکي
سياسيي بويَر بيَتة مةيدانةوةو داکؤکي لةم
پرسة بکات.

لةثَيناو بناغةيةكي دةستووريي تةندروستدا بؤ سيستمي حوكمإانيي

                          «ثرؤذةي ثالني ضاكسازيي ياسايي لة سيستمي        
   ثةرلةماني هةريَمي كوردستان-عيَراقدا»
د .زانا رةئوف حةمة كةريم ،دكتؤرا لة ياساي دةستوورييء ئةندامي ثةرلةماني كوردستان

بةإَيزان-:
 سةرؤكايةتيي ثةرلةمانيكوردستان-ع َيراق.
 ئةنداماني ثةرلةمانيكوردستان-ع َيراق
 سةرؤكايةتيي هةرَيميكوردستان-ع َيراق.
 سةرؤكايةتيي ئةنجومةنيوةزيراني هةرَيمي كوردستان-
ع َيراق.
 ئةنجومةني باآلي دادوةرييهةرَيمي كوردستان-ع َيراق.
 سةرجةم كؤمةَلةءرَيكخراوةء سةنديكا
ثةيوةنديدارةكان لة هةرَيمي
كوردستان.
 سةرجةم ثارتة سياسييةكانيهةرَيمي كوردستان-ع َيراق.
 سةرجةم هاوآلتييانيهةرَيمي كوردستان-ع َيراق
* دةستث َيك

ثشتبةست بة مادةي يةكةم لة
َ
سالي 2005
دةستووري عيَراقي
كة جةخت دةكاتةوة لةسةر ئةوةي
كة سيستمي حوكمإانيي لة عيَراقدا،
سيستميَكي نويَنةرايةتيي ثةرلةماني
ديموكراسييةء ئاماذة بة مادةي
()117ي هةمان دةستوور لة
دووثاتكردنةوةيجيَطيركردنيثيَطةي
هةريَمي كوردستان وةك هةريَميَكي
َ
فيدرالي لة عيَراقداء هةروةها مادةي
( )120لة بةخشيني دةسةآلت بة
هةريَمي كوردستان بؤ دانانء
ثةسةندكردني دةستووريَكي تايبةت
بة هةريَم بة مةرجي ثابةندبووني
هةريَم بة جيَطيركردني سةرجةم ئةو
بنةمايانةي كة لة ناوةإؤكياندا لةطةأل
دةستووري ئيتيحاديدا ناكؤك نينء
ئاماذةش بة مادةي يةكةم لة ثرؤذةي
دةستووري هةريَمي كوردستان ،كة
جةخت دةكاتةوة لةسةر ئةوةي كة
سيستمي سياسيي ثةيإةوكراو لة
هةريَمي كوردستاندا «سيستميَكي
ثةرلةمانييةء ثشت بة بنةماي
دةسةآلتةكان
ليَكجياكردنةوةي
بةمةبةستي
ء
دةبةستيَت».
َ
ثرؤذةي
دةولةمةندتركردني
دةستووري هةريَم بة بيرؤكةي
نوآ كة تا ئيَستاش وةك رةشنووس

ماوةتةوةء دانانء هةمواركردني
هةنديَك لة ياسا ثةيإةوكراوةكاني
هةريَم بةو شيَوازةي كة لةطةأل
ناوةإؤكي سيستمي ثةرلةمانيدا
كؤك بيَت .لةبةرئةوةَ ،
بةدلنياييةوة
لة هةريَمي كوردستاندا ثيَويستمان
بة ثالنيَكي ياسايي تؤكمة دةبيَت
بؤ ئةنجامداني ضاكسازيي ياسايي
طشتطير لةكؤي سيستمي ياسايي
هةريَمدا ،جا ئةنجامداني ئةم ثالني
ضاكسازيية لة ريَطةي زيادكردني
بيرؤكةو بإطةو مادةي نويَوة بيَت بؤ
ثرؤذةي دةستووري هةريَم ،ياخود
لة ريَطةي دةركردني ياساي نوآ
بيَت ،يان هةمواركردن بيَت ،ياخود
دةركردني ريَساو ريَنمايي ،يان
داناني ثالني كار بيَت بؤ ريَكخستني
ضؤنيَتيي زامنكردني جياكردنةوةي
داإشتنةوةي
دةسةآلتةكانء
ثةيوةنديي نيَوانيان لةسةر بناغةي
دروستء جيَطيركردني سيستمي
ديموكراسينويَنةرايةتيي-ثةرلةماني
وةك خؤي ،بةو شيَوةيةي كة لة
ئةزمووني سةركةوتووي زؤريَك
لة سيستمة ثةرلةمانييةكاندا ثةيإةو
دةكريَتء هةنديَك لة ئاماذةكانيشي
لة سيستمي حوكمإانيي هةريَمء ياسا
ثةيإةوكراوةكانيدا بةدي دةكريَن.
هةر ئةمةش وامان ليَدةكات،
ئةم ثرؤذةي ثالني ضاكسازيية
ياسايية بخةينة بةردةستان كة بة
َ
دلنياييةوة ،نةك هةر ثيَويستي بة
هةماهةنطييء هاوكاريي سةرجةم
دةسةآلتة فةرمييةكاني هةريَم
هةية لة ضوارضيَوةو سنووري
ياسا ثةيإةوكراوةكاني هةريَمي
كوردستانداَ ،
بةلكو ثيَويستي بة
هةماهةنطييء بة تةنطةوةهاتني
سياسييء
هيَزة
سةرجةم
نيشتمانييةكانء
كؤمةآليةتيء
هاوآلتيياني هةريَمة تا ئةزمووني
هةريَم
ثةرلةماني
سيستمي
بةشيَوةيةك تةندروست بكريَت،
كة لةاليةك كؤك بيَت لةطةأل بنةما
تيؤرييةكاني ضةمكي سيستمي
ثةرلةمانيء لة اليةكي تريشةوة
باردؤخي هةريَمي كوردستانيش
لةبةرضاو بطيريَت ،تا هةموو اليةكيش
بة يةك طوتاري هاوبةش داكؤكي لة
ئةزموونء دةستوورء سيستمي
حوكمإانييء ياسا ثةيإةوكراوةكاني
هةريَم بكةين وةك مةكؤيةك بؤ
َ
هةلويَستة نيشتمانييء
يةكطرتني

لةبةرامبةر
نةتةوةييةكانمان
نةيارةكاني ئةزمووني حوكمإانييةكي
تةندروست لة هةريَمدا .هةروةها
لة دةرئةنجاميشدا دةستووري
هةريَمي كوردستان ،نةك هةر دةبيَتة
طوزارشتكاري داواكارييء داخوازيي
سةرجةم هاوآلتييانء ثيَكهاتةكاني
هةريَمَ ،
بةلكو دةبيَتة بناغةداإيَذةري
حوكمإانييةكي تةندروست لة
هةريَمدا.

* ثؤل َينكردني تةوةرةكاني
ثالني كار

بؤ زياتر خستنةإووي ئةم
ثرؤذةي ثالني ضاكسازيية ،بؤ
ئةم ضةند تةوةرة سةرةكييةي
َ
ثؤليَن دةكةين،
الي خوارةوةى
كة بيَطومان هةريةك لةم تةوةرة
سةرةكييانةش ضةندين تةوةرةي
الوةكي تر لة خؤ دةطرن-:
َ
هةلسةنطاندنء
يةكةم:
•
بايةخي
جؤرو
دياريكردني
رةشنووسي دةستووري هةريَمء
ياسا ثةيإةوكراوةكاني هةريَم لةطةأل
جؤرو بايةخي ئةو ياسا ئيتيحادييانةي
كة لة هةريَمدا ثةيإةو دةكريَن.
• دووةم :ثةيوةنديي ثةرلةماني
كوردستان بة حكومةتي هةريَمي
كوردستانةوة.
• سيَيةم :ثةيوةنديي حكومةتي
هةريَم بة ثةرلةماني كوردستانةوة.
• ضوارةم :ثةيوةنديي نيَوان
ثةرلةمانيكوردستانءسةرؤكايةتيي
هةريَمي كوردستان.
• ثيَنجةم :ثةيوةنديي ثةرلةماني
دةسةآلتي
بة
كوردستان
دادوةرييةوة.
• شةشةم :ثةيوةنديي نيَوان
سةرؤكايةتيي هةريَمي كوردستانء
ئةنجومةني وةزيران.
• حةوتةم :ثةيوةنديي نيَوان
دةسةآلتي جيَبةجيَكردنء دةسةآلتي
دادوةريي.

* خستنةإووي ئامانجي ثالني
ضاكسازيي ياسايي:

بيَطومان ئةو ئةزموونةي كة
هةريَمي كوردستان ثيايدا تيَثةإيوة لة
َ
سالي 1991ةوة تا ئيَستا ،بة باشء بة
خراثيةكانييةوةء بةحوكمي نةبووني
دةستووريَك لة هةريَمي كوردستاندا،
لةثيَناو دياريكردني قةوارةي
دةستنيشانكردن
هةريَمء

سنوورةكانيانء
دةسةآلتةكانء
زامنكردني
سةآلحيةتةكانيانء
ضؤنيَتيي بةشداريكردني هاوآلتي
لة ذياني سياسيي هةريَمدا ،لةثاأل
بووني ضةندين ياساشدا ،جؤريَك لة
نةريتي حوكمإانيي هيَناوةتة ئاراوة
لة ثرؤسةي سياسييء ياسايي
ثةيإةوكراو لة هةريَمي كوردستاندا،
بة شيَوةيةك كة هةنديَكجار ئةو
نةريتانة كة بةهؤي ئةزموونةوة
هاتوونةتة ئاراوة ،هاوإاو كؤك بوون
لةطةأل ئةو ياساو ريَنماييانةي كة
لة هةريَمي كوردستاندا دةركراون،
ياخود ثةيإةوكراون ،هةنديَكجاريش
لةبةر رؤشنايي بيَدةنطي ياساو
ريَنماييةكان لة ئاست بابةتيَكي
دياريكراودا ،نةريتةكان جيَطةيان
طرتووةتةوةء لة ضةند َ
حالةتيَكي
دياريكراويشدا ،نةريتة باوةكاني
هةريَم لةطةأل ئةوةي لة رووي
ياساييةوة تةواو ثيَضةوانةبوون
لةطةأل ياسا ثةيإةوكراوةكاندا ،كةضي
سةرةإاي ئةوةش ثةيإةو دةكران،
ئةمة سةرةإاي بووني ضةندين طرفتي
سياسييء ياساييء كؤمةآليةتي
لة سةرةتاكاني دروستبووني
ئةم ئةزمووني حوكمإانيية لة
هةريَمدا بةهؤي نةبووني بناغةي
دةستوورييء ياسايي ثيَويست بؤ
ريَكخستني ضاالكيية سياسييء
ياساييةكان.
بؤ ئةم مةبةستةش ،لةثيَناو
جيَطرتنةوةي ثالنةكانء دةقة
نووسراوةكان بؤ نةريتة سياسييء
ياساييةكاني هةريَمء بؤ ئةوةي
ئةزمووني حوكمإانيي هةريَم
نةكةينة بارمتةي هةنديَك ئةزموونء
نةريتي َ
هةلةي رابردوو ،تا بتوانين
بناغةيةكي دروستء تؤكمة دابإيَذين
بؤ بة دامةزراوةكردني سةرجةم
ئؤرطانةكاني دةسةآلت لة هةريَمدا ،تا
بة تةواوةتي لة قؤناغي بة «كةس»ي
كردني دةسةآلتء بة حيزبيكردني
ئةزمووني هةريَم دةربازمان بيَت،
ئةوا بة َ
دلنياييةوة كاريَكي زؤر طرنطة
كة سةرةتا زؤر بة ورديي سوود لةو
ئةزموونة وةربطرين كة لة رابردووي
هةريَمدا روويداوة ،بة تايبةتيش
لة ثاش راثةإينةوة ،بة باشء
خراثةكانييةوة (سوودوةرطرتن لة
ياساو ئةزموونة باشةكانء وةالناني
اليةنة خراثةكانء نادروستةكان) بؤ
ثال نيَكي
د ا نا ني

ستراتيذيي تؤكمةء تا ئةو ثالنةي كة
دادةنريَت بةتةواوةتي لةطةأل زةمينةي
هةريَمي كوردستاندا بطونجيَت ،بةآلم
ئةم كارة هةرطيز نابيَت ريَطريمان
ليَبكات بؤ هةنطاونان بةرةو زياتر
تةندروستكردني ئةزموونةكة بةثيَي
ئةو ئةزموونة سةركةوتووانةي كة
زؤربةي وآلتة ديموكراسييةكان
ثيايدا تيَثةإيون ،ئةمةش لة ريَطةي
خودانكردني ثالنيَكي ضاكسازيي
تةندروستكردني
بؤ
ياسايي
ئةزمووني حوكمإانيي لة هةريَمدا
كة بةشيَك لة ئاماذةكاني سيستمي
ثةرلةماني تيادا بةدي دةكريَت.
بيَطومان ،لةطةأل بووني بإواي
تةواو بةوةي كة وةزيفةي سةرةكيي
ثةرلةماني كوردستان وةك باآلترين
دةسةآلتي ياسادانانء مةرجةعي
باآلي طةلي كوردستان لة هةريَمدا
بريتيية لة طوزارشتكردن لة
داواكارييءداخوازييةكانيهاوآلتييان
لة ثيَداويستي ضاوديَريكردني
حكومةتء دةركردنء ثةسةندكردني
ئةو ياسايانةي كة لة خزمةت
هاوآلتييانء تويَذة جياوازةكاني
َ
كؤمةلطةدايةء ثيَويستة ثةرلةمان
بةردةوامء راستةوخؤ كاردانةوةي
خيَراي هةبيَت بؤ ئةو داخوازييء
داواكارييانة ،بةو ئيعتيبارةي كة
ئةنداماني ثةرلةمان نويَنةري طةلء
داواكارييةكانن،
طوزارشتكاري
بةآلم لةهةمانكاتداء بة مةبةستي
ئةنجامداني جؤريَك لة ضاكسازييء
طؤإانكاريي لة سيستمي ثةرلةماني
ياسايي
سيستمي
هةريَمء
ثةيإةوكراو لة هةريَمي كوردستانداء
لةثيَناو ثةسةندكردني ثالنيَكي
ياسايي دروستدا بؤ سةرلةنوآ
داإشتنةوةو ثيَداضوونةوةي هةموو
ئةو ياساء بإيارو ريَنماييانةي كة لة
هةريَمي كوردستاندا ثيادة دةكريَنء
ريَكخستنةوةي ثةيوةنديي نيَوان
دةسةآلتة فةرمييةكاني هةريَمء
طونجاندنيان لةطةأل بارودؤخي
هةنوكةيي هةريَمي كوردستانء
سةركةوتووةكاني
ئةزموونة
سيستمي ثةرلةماني لة وآلتاني
جيهانداء وةكو ثالنيَكي ستراتيذيي
دوورخايةنيش ،تاوةكو ياساكان
لة يةك كاتدا طوزارشتكار بن
لة داخوازييةكاني هاوآلتييانء
ئاراستةكاريشيان
ريَنمونكارء
ئة و
بة ر ة و
بن

دةكر َيت ئةم ثرؤذةية
بكر َيتة دةستث َيك
بؤ دةستكردن
بة سةرلةنوآ
داإشتنةوةء

ضاكسازيي لة كؤي

سيستمي ثةرلةماني
هةر َيمدا

ئامانجة باآلء ثإ بةهايانةي كة خؤيان
لة خزمةتكردني هاوآلتيء بةديهيَناني
َ
كؤمةلطةدا
باآلكاني
ئامانجة
دةبيننةوة .ئةوا بة َ
دلنياييةوة ،كاريَكي
ئيَجطار ثيَويستء سوودمةند دةبيَت
كة ثةرلةماني كوردستان بتوانيَت
دةستثيَشخةر بيَت بؤ خودانكردني
ئةم ثرؤذةية بة هةماهةنطيي لةطةأل
حكومةتء سةرؤكايةتيي هةريَمء
دةسةآلتي دادوةرييء زانكؤكانء
ثارتة سياسييةكانء ريَكخراوةكاني
َ
كؤمةلي مةدةنيدا .ثالنيَك كة بتوانيَت
بناغةداإيَذةر بيَت بؤ طؤإانكاريي
ريشةيي ،نةك هةر لة سيستمي
ياسايي هةريَمي كوردستانداَ ،
بةلكو
لة كؤي سيستمي حوكمإانيي
هةريَمدا بةرةو ئاراستة دروستةكان
ثشتبةست بة دةستوورء ياساكانء
نيَوان
دروستي
هةماهةنطيي
دةسةآلتةكان ،تا لةبةر رؤشنايي
ئةم ثالنةدا ،بتوانريَت سياسةتيَكي
ياساداناني ئاشكرا لة هةريَمدا
َ
طةآللة بكةين كة دوور
بةرجةستةء
بيَت لة هةموو ليََليء ناديارييةكء
هاوشان بيَت لةطةأل سيستمي
ثةرلةماني هةريَمداء بة راشكاوانةش
رةنطدانةوةي هةبيَت لة رةشنووسي
دةستووري هةريَمدا.
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ثةيامى ليستى كارمةندانى تةندروستيى سةردةم

.1دةبَيت ئةندامبوونى كارمةند لة سةنديكاى كارمةندانى ثيشةى تةندروستيدا ،ئارةزومةندانة بَيتء نابَيت وةك ئيمتيازء جياكارى
بةكاربهَينرَيت.
 .2ثَيويستة سةنديكاى كارمةندانى تةندروستى ،رَيكخراوى هةموو كارمةندان بَيت بةبآ جياوازىء ئينتماى حيزبى.
َ
دةرمالةى مةترسيى كارمةندانى تةندروستى /بكرَيت بة رَيذةى . %100
 .3ثَيويستة
َ
دةرمالةى مةترسيى ،كارمةندانى ئيدارىء ذمَيريارىء خزمةتطوزايش بطرَيتةوةء وةك بةشَيكى طرنط لة سيستمى
 .4ثَيويستة
تةندورستى َ
مامةلةيان لةطةأل بكرَيتء هاوتاكردنى مافةكانيان.
َ
دةرمالةى تَيضوونى هاتوضؤى كارمةندانى تةندروستى ،لةسةر بنةماى جوطرافي زياد بكرَيت ،بة جؤرَيك كة دوورء
 .5ثَيويستة
نزيكى شوَينى كاركردنى كارمةندان لةطةأل سةنتةرى شارةكان لةبةرضاو بطيرَيت.
 .6ثَيويستة ثاش دامةزراندنى كارمةندانى تةندروستى ،خولى تايبةتى ثسثؤإييان بؤ ئامادةبكرَيت لة سةرجةم بوارة
تةندروستييةكاندا.
 .7بةرزكردنةوةى ئاستى ثيشةييء زانستيى كارمةندانى تةندروستى ،بة كردنةوةى كؤلَيذة ثسثؤإيية ثيشةييةكان.
 .8بةشدارى ثَيكردنى كارمةندان لة خولة زانستييةكانى ناوةوةء دةرةوةى وآلت لةسةر بنةماى شارةزايىء لَيهاتوويى بَيتء دوور
بَيت لة مةحسوبييةتء مةنسوبييةت.
 .9ثَيويستة لةطشت نةخؤشخانةكاندا ،خانةى تايبةت بؤ خواردنء حةوانةوة بةشَيوةيةكى يةكسانء بةبآ هيض جياوازييةك بؤ
كارمةندانى تةندروستى بكرَيتةوة.
 .10بةرزكردنةوةى ئاستى بذَيويى ذيانى كارمةندانى تةندروستى بةشَيوةيةك كة ثَيويستى بة كارى دووةم نةبَيت ،يةكَيكة لة
ئامانجةكانمان.
 .11كار دةكةين بؤ دامةزراندنى دةرضوانى بوارى تةندروستى بةبآ جياوازىء تةزكييةى حيزبى.
 .12ثَيويستة مووضةى كارمةندانى تةندروستى زياد بكرَيت بة شَيويةك كة لةطةأل ذيانَيكى سةردةمييانةدا بطونجَيت.
 .13كاركردن لة رؤذانى ثشووى فةرميدا ،ثَيويستة بإى دووهَيندةى مووضةى رؤذةكة بة كارمةندى ئَيشكطر بدرَيت.
 .14يارمةتى ماديى ثَيويست بؤ كارمةندانء ئةندامانى خَيزانةكةى لة اليةن وةزارةتى تةندروستييةوة لة كاتى توشبوون بةء
نةخوشييانةى كة ضارةسةريان لة دةرةوةى وآلتة.
َ
 .15لة ئةستؤطرتنء ضارةسةركردنى هةر كارمةندَيك لةاليةن وةزارةتى تةندروستييةوة كة لة كاتى ئةنجامدانى كارةكةيدا توشى
رووداوَيكى بةركةوتن دةبَيت.
 .16كار دةكةين بؤ دةركردنى ياسايةك بؤ رَيطرتن لةئيهانةكردنى كارمةندانى تةندروستى لةكاتى بةجَيهَينانى ئةركةكانيانداء سزادانى
ئةو كةسانةى بةو جؤرة كارانة َ
هةلدةستن جا هةر كةسَيك بن.
 .17ناإةزايىء خؤثَيشاندانء مانطرتن لةثَيناوى مافةكانى كارمةندانى تةندروستيدا ،كارَيكى رةواء ديموكراسييةء ثشتطيريى
لَيدةكةين.
 .18كار دةكةين بؤ دابينكردنى زةوىء شوَينى نيشتةجَيبوون بؤ طشت كارمةندانى تةندروستى بةبآ جياوازىء ئينتيماى حيزبيي.
 .19كار دةكةين بؤ دابينكردنى بيمةى تةندروستىء كؤمةآليةتى بؤ سةرجةم كارمةندانى تةندروستى بةبآ جياوازى.
 .20كار دةكةين بؤ مانةوةى مافء ئيمتيازاتى كارمةندانى تةندروستى لة دواى تةواوكردنى خزمةتء خانةنشين بوون.
 .21ضةسثاندنى بنةماكانى َ
هةلبذاردنى ديموكراتى وةك نةريتَيكى ثَيشكةوتوو لة ذيانى رَيكخراوةيي سةنديكاى كارمةندانى
تةندروستى لةبرى دةستَيوةردانى حيزبيي ،ئامانجى ئَيمةية.
َ
خؤهةلبذاردنيان
 .22كار دةكةين بؤئةوةى كة ئةندامانى مةكتةبى تةنفيزيى سةنديكاى كارمةندانى تةندروستى ،تةنها بؤ دوو خول مافي
هةبَيت.
 .23دةبَيت ئةندامانى مةكتةبى تةنفيزيىء ئةندام لقةكان ،تةرخان بن بؤ كارى رَيكخراوةييء نابَيت ثؤستى ئيدارىء هيض ثلةيةكى ترى
تايبةت وةربطرن لة دامودةزطا تةندروستييةكاندا.
 .24دابينكردنى خزمةتطوزاريى تةندروستى بةشَيوةيةكى يةكسان ،مافى هاوآلتييانةء كار دةكةين بؤ باشتركردنء بةرةوثَيشضوونى
بةشَيوةيةكى سةردةمييانة.
َ
كؤنترؤلى جؤريى دةرمانء خؤراك ،طرنطى زياتريان ثَيبدرَيت لةثَيناو ثاراستنى ئاسايشى نةتةوةييمانء كاردةكةين
 .25ثَيويستة
بؤ هاوكاريى اليةنة بةرثرسةكان.
َ .26
هةولدةدةين بؤ رَيكخستنى كار لةنَيوان كةرتى طشتىء كةرتى تايبةتدا ،بة جؤرَيك كة مافةكانى كارمةندانى تةندروستى ثارَيزراو
بن.
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زيان لة كآ دةكةويَت ،طؤأان يان كورد؟
يةكَيك لة هؤكارة سةرةكييةكانى نةطةيشتنى طةلى كورد بة ئاواتء
ئامانجةكانى ،لة رزطاريىء سةربةخؤبووندا بةدرَيذايى مَيذوو ،رقء كينةو
كورتبينى سةركردةو كةسايةتيية ناسراوةكانى بووة لة جومطة هةرة ناسكء
هةستيارةكانى مَيذووةكةيدا بةرامبةر نةيارةكانى ناوخؤو هانا بردنيان بؤ
ئازاد ضاالك
داطيركةرانء هَينانى دةستى دةرةكيى بؤ سةر خاكء نيشتمانةكةيانء بةردةوام
َ
تةثلى سةركةوتنيان كوتاوةو جاإى بةزاندنى ركةبةرانى ناوخؤيان داوة.
إَ
ئةو مَيذءوة كؤنء نوَيية ئةوةمان بؤ دةسةلمَينَيتةوة كة سةركردةكانى كورد ضةند دلةقء
نةفةس درَيذو نةبةزن بةرامبةر هاونيشتمانيانى خؤيانء ضةنديش نةرمونيانء َ
دلطةورةو سةخى
تةبيعةتن بةرامبةر دوذمنة سةرسةختة دةرةكييةكانيان.
نامةوَيت الثةإةكانى مَيذووى دوورو نزيكى شؤإشةكانى كورد َ
هةلبدةمةوة ،ضونكة لَيوانلَيوة
لةو نموونانة ،ناشمةوَيت زامةكانى جةستةى ئةمإؤى كورد ثإ سوآ بَيتةوةء بةو واقيعة َ
تالةش
طيانى نائومَيديىء دووبةرةكىء ناكؤكييةكانى طؤإةثانى سياسيى كوردى َ
قولتر بَيتةوة.
بةآلم لةهةمانكاتدا هةق وابوو سياسةتمةدارانى كورد زيرةكىء لَيهاتوويى خؤيان بؤ ثاشقولطرتن
(هةر هيض نةبَيت لة بةغدا) لة دذى يةكتر بةكارنةهَينايةء لةجياتى ئةو كارة طيانى لَيبووردةيىء
متمانةيان بؤ نَيو ريزى كورد بطةإاندايةتةوةو ئةو تواناو لَيهاتوويية طةورةيةيان بؤ بةهَيزكردنى
َ
رؤلى كورد لة بةغدا بةكاربهَيناية.
َ
دةبَيت ض وَينةيةكى تةلخمان الى اليةنة سياسييةكانى بةغدا بة دةستى خؤمان كَيشابَيت ،كاتَيك
تاكة مةرجمان بؤ ثَيكهَينانى حكومةتة ئيفليجةكةى بةغدا بَيبةشكردنى اليةنَيكى سياسيى كورد بَيت،
كة بة دةنطى زياتر لة نيومليؤن هاوآلتي ئةم هةرَيمة بةدةستهاتبَيتء ثاش مةرجيشمان طةإاندنةوةى
بةعسييةكان بَيت بؤ بةشداريكردن لةو حكومةتةدا؟
بزووتنةوةى طؤإان نةك هةر بةو بَيبةشكردنة زةرةرمةند نةبووةَ ،
بةلكو دة ئةوةندة الى
هاونيشتمانانى خؤيء تةنانةت اليةنة دةرةكييةكانيش راستطؤيىء رَيزى زياترى بؤ خؤى
بةدةستهَيناوة.
شاندةكانى بزووتنةوةى طؤإان ض لة كوردستانء ض لة بةغدا خةمى سةرةكييان بةدةستهَينانى
داخوازييةكانى طةلى كوردء دانانى نرخء هةيبةت بووة بؤ ثةرلةمانى كوردستان ،هةر بؤية سوور
بوون لةسةر ئةوةى كة دةبَيت ثةرلةمانى كوردستان (كة زؤرينةكةشى هى ئةو نيية) ،خاوةن دوا
بإيارء ئيمزاكةرى هةر رَيكةوتنَيك بَيت كة لة بةغدا بة ئةنجام دةطةيةنرَيت.
فراكسيؤنى طؤإان لة بةغدا لةطةأل ئةوةى كة لة ئيئتيالفةكة كشابووةوة ،بةآلم لة ئةنجومةنى
نوَينةرانى عَيراق لة كاتى دةنطدان بة سةرؤك كؤمارء بة هةموو ثرؤسة سياسييةكة نةضووة
هؤلى ثةرلةمانء بة دةفتةرى رقء َ
دةرةوةى َ
تؤلةء فرسةتهَيناندا نةضووةو بَيبةرامبةر جارَيكى تر
راستطؤيىء سةروةرييةكى ترى بؤخؤى تؤمار كردةوة.
هةر ئةم فراكسيؤنة كاتَيك وةزيرة كوردةكان رازى بوون بةو بإطةيةى كة لة بودجةدا هةرَيم
ثابةند دةكات رؤذانة ( )150هةزار بةرميل نةوت بنَيرَيتة دةرةوةَ ،
هؤلى ثةرلةمانى بةجَيهَيشتء
بةرذةوةنديية سةرةكييةكانى كوردى ثشتطوآ نةخست.
خةلكى كوردستان دةبَيتَ ،
دةلَيم ،طؤإان نةك هةر ثارَيزةرى داخوازييةكانى َ
بةدلنياييةوة َ
َ
بةلكو
دةبَيتة فاكتةرى بةهَيزكردنى ثَيطةى كورد لة بةغداء جوانكردنى ئةزموونى ديموكراسى لة هةرَيمء
راستكةرةوةو ضاودَيرء زَيرةظانى هةموو ئةو ثرسانةى كة دةبنة هؤى سةركةوتنء ثَيشكةوتنى
دؤزى كورد لة عَيراقدا.
ضاوخشاندنةوةى سةركردايةتى سياسيى كوردء دةسةآلت لة هةرَيم ،بة سياسةتء هةنطاوةكانى
رابردوويان بةمةبةستى ضاكسازيى هةمةاليةنةء بنياتنانى سياسةتَيكى تةندروستى هاوضةرخ
ئالؤزةى كة َ
لة كوردستانء عَيراق ،دةبَيتة هؤى هَيوركردنةوةى ئةو بارة َ
بالى بةسةر هةرَيمى
هةرةشةش لة تةبايىء يةكإيزيى كورد دةكات لة بةغدا.
كوردستاندا كَيشاوةء ِ

هةلى كار لة كةنالَى ئاسمانيى ()NRTييةوة

كةنالَى ئاسمانيى ( )NRTرايدةطةيةن َيت ث َيويستى بةم ثؤستانةى الى خوارةوة هةية بةث َيى مةرجى داواكراو ،هةركةس لة خؤى رادةبين َيت با ثةيوةندى بكات بة ئؤفيسى سةرةكى
كةنالَى ئاسمانيى ( )NRTلة طوندى ئةلَمانى ،بؤ وةرطرتنى فؤرم.
ثؤستةكان:
.1ثؤستى كارمةندى مؤنت َيرى ثةخش.
مةرجةكان:
كةنال هةب َيت.
ـ شارةزايى لة ج َيبةج َيكردنى ثةخشى
َ
ـ جطة لة زمانى كوردى زمانى ئينطليزى بزان َيت.
سال ئةزموونى ثةخشى هةب َيت.
ـ بةاليةنى كةمةوة (َ )2
ـ ث َيويستة ( )CVو دؤكيؤم َينت ث َيشكةش بكات.

.2ثؤستى كارمةندى ديكؤريست.
مةرجةكان:
كةنال.
ـ دروستكردن و ديزاينكردنى ديكؤرى
َ
ـ شارةزايى لة بةرنامةكانى ديزاينكردن بة كؤمثيوتةر هةب َيت.
سال ئةزموونى هةب َيت لة كارةكةدا.
ـ بةاليةنى كةمةوة (َ )2
ـ ث َيويستة ( )CVو دؤكؤم َينت ث َيشكةش بكات.

.3ثؤستى كارمةندى ثسثؤإى تةكنيكى بوارى (ئةثلَينط ـ .)SNG
مةرجةكان:
ـ دةب َيت ئةندازيارى بوارةكة ب َيت.
سال كاركردنى هةب َيت.
ـ ئةزموونى (َ )2
كةنال.
ـ دةب َيت لةكاتى كاركردندا ضارةسةرو ثالنى هةب َيت بؤ ضارةسةركردنى ك َيشة تةكنيكييةكانى
َ
ـ ث َيويستة ( )CVو دؤكؤم َينت ث َيشكةش بكات.

.4ثؤستى كارمةندى ئةندازيارى دةنط.
مةرجةكان:
ـ ج َيبةج َيكردن و تؤماركردنى دةنط لة كةنالَةكةدا.
سال كارى هةب َيت لةو بوارةدا.
ـ ئةزموونى دوو َ
ـ شارةزاى ثرؤطرامةكانى تؤماركردن و دةستكاريكردنى دةنط ب َيت لة كؤمثيوتةردا.
ـ ث َيويستة ( )CVو دؤكؤم َينت ث َيشكةش بكات.

.5ثؤستى كارمةندى تةنسيق:
مةرجةكان:
ـ تواناى ر َيكخستن و دانانى كاتى بةرنامةكانى هةب َيت.
سال كةمتر نةب َيت.
ـ ئةزموونى كارى لة (َ )2
ـ باشترة دةرضووى زانكؤ يان ثةيمانطا بةشى (مةكتةبات) ب َيت.
ـ ث َيويستة ( )CVو دؤكؤم َينت ث َيشكةش بكات.

ناونيشان :ئؤفيسى سةرةكى ـ ناو طوندى ئةلَمانى ـ سل َيمانى.
 0533239002ـ  0533239003ـ 07702225030
ضاث :ضاثخانةى زةرطةتة 3190519 - 07480412368 - 07480412369

تــايبةت

ذمــارة ( )616س َيشةممة 2011/1/11
ثيَداضونةوةيةكي ياسايي دروست
دةستووري
رةشنووسي
بة
هةريَمي كوردستاندا بكريَت بؤ
جيَطيركردني كؤي دةنطء رةنطء
بيرؤكة جياوازةكاني ناو هةريَم،
دةنطي كوردانء كوردستانياني
دةرةوةي هةريَم ،ئةوا دةكريَت
ئةو دةستوورة لة ئايندةدا ئةو
مةكؤ طرنطة ثيَكبهيَنيَت كة تيايدا
مذدةي لةدايكبووني بيرؤكةيةكي
هاوبةشي هاوآلتيياني هةريَمي
َ
طةآللة بكريَت.
كوردستاني تيادا
بيرؤكةيةك كة توخمي سةرجةم
َ
كؤمةلطةي
بيرؤكة جياوازةكان ناو
كوردستاني لةخؤطرتبيَتء لة الي
هةموومان ثةسةند بيَت ،ضونكة
ئةو بيروإا جياوازانةش هةر هي
هاوآلتيياني ئةم هةريَمةن ،خؤ
ئةمان لة هةسارةيةكي ترةوة
نةهاتوونةتة هةريَم ،ئةوانيش
مافي ئةوةيان هةية كة ياساء
ريَسا دةستوورييةكان طوزارشت
لة ديدء دنيابينيء بيروبؤضووني
ئةوانيش بكات .ئةطةر نا ،ئةم
رةشنووسةء لةثاشاندا ياساكاني
تري هةريَم ،طةورةترين قةيراني
سياسييء ياساييء كؤمةآلتي
َ
دةخولقيَنن .قةيرانيَك
لة هةريَمدا
كة كؤي ئةزمووني حوكمإانييء
فةرمانإةوايةتي هةريَم دةخاتة ذيَر
ثرسيارء هةإةشةي ليَكترازانةوةء
بةم ثيَيةش طةورةترين هةإةشةي
ناوخؤيي هةريَم لة ئايندةدا ،خؤي
َ
ناكاملي
لة هةإةشةي نةطونجاوييء
دةستوورء ياسا ثةيإةوكراوةكانيدا
دةبينيَتةوة ،هةر لةبةرهةمان هؤش
ئةنجامداني ضاكسازيي ياسايي
لة سيستمي ثةرلةماني هةريَمدا
ثشتبةست بة ثالنيَكي تؤكمة ،دةبيَت
هةنطاوي يةكةمي ضارةسةري
ريشةيي طرفتة ياساييةكان بيَت.

* خستنةإووي طرفتي
تةوةرةكاني ثالني ضاكسازيي
ياسايي

* يةكةم:
هةَلسةنطاندنء دياريكردني جؤرو
بايةخي رةشنووسي دةستووري
هةر َيمء ياسا ثةيإةوكراوةكاني
هةر َيم لةطةأل جؤرو بايةخي ئةو
ياسا ئيتيحادييانةي كة لة هةر َيمدا
ثةيإةو دةكر َين.

رةنطة يةكيَك لة طرفتة هةرة
سةرةكييةكاني بةردةم سيستمي
ثةرلةماني ،كة وةك بةربةستيَكي
طةورة كاريطةريي هةبووة لة
َ
رؤلي ثةرلةماني
الوازكردني
كوردستاندا ،ئةوة بيَت كة تا
ئيَستاش نازانين ئةولةويةتي كاري
ثةرلةمانيي لة ضيداية ،ضونكة
تا ئيَستاش لة سيستمي ياسايي
هةريَمدا ،ريزبةندييةكي تةندروست
نيية بؤ دياريكردني ثلةبةندي
دةستنيشانكردني
ياساكانء
بةهاو مةوداي َ
رؤليان لة لة ذياني
كؤمةآليةتيداء ئةمةش جؤرة
ثشيَوييةكي َ
خولقاندووة لة نةزمي
ياسايي هةريَمدا .بؤ نموونة ،تا
ئيَستاش ضةندين طرفتي ياسايي
سةرةكي هةن كة تا ئيَستاش بةبآ
ضارةسةر ماونةتةوة بيَئةوةي
تيَزيَكي ئاشكرامان هةبيَت بؤ
ثيَشنيازكردني ضارةسةري ثيَويست،
هةر ئةمةش وا دةكات كة ضةندين
ثرسيار تايبةت بةم تةوةرةية
بيَوةآلم بميَننةوة .لة نموونةي ئةو
ثرسيارة بيَوةآلمانةش كة بوونةتة
ثالنيَكي
لةبةردةم
بةربةست
ضاكسازيي تؤكمةدا ،تا ئيَستاش
نازانريَت كة-:

* كامانةن ئةو ياسايانةي كة لة
ث َيش 1991ةوة لة ع َيراقدا دةرضوونء
تا ئ َيستاش لة هةر َيم ثةيإةو
دةكر َين؟
* بؤضي ئةو ياسايانة تا ئ َيستاش
لة هةر َيمدا ثةيإةو دةكر َين؟
ثاساوةكاني ج َيبةج َيكردنيان ضين؟
ئةي بؤضي هةند َيكي تريان ثةيإةو
ناكر َين؟ ئةي ئايا ضارةنووسي
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ئةو ياسايانة ضؤن دةب َيت ،طةر لة
ثار َيزطاكاني تري ع َيراقي دةرةوةي
ثي
هةر َيمي كوردستاندا ،كاريان َ
نةكر َيت؟ بؤضي؟
* ئايا ضارةنووسي ئةو ياسايانةي
لة ع َيراقدا دةرضوون ،ياخود
هةمواركراون لةن َيوان 1991/10/23
 2003/4/9ضيية لة هةر َيمي
تا
كوردستاندا؟ء بؤضي؟
* كامةية ئةو ثالنةي كة ئ َيمة
ثشتبةست ث َييان ياسا ع َيراقييةكاني
ثآ ثؤل َين دةكةين؟
* كامانةن ئةو ث َيوةرانةي كة
ثشتبةست بة مادةي 110ي دةستووري
ع َيراقي  ،2005ياسا ثةيإةوكراوة
ئيتيحادييةكان لة ياسا ثةيإةوكراوة
نا ئيتيحادييةكان جيا دةكاتةوة لة
هةر َيمي كوردستاندا؟ء بؤضي؟
بيَطومان نةبووني وةآلميَكي
ياسايي دروستى ثشتبةست بة
َ
رؤليَكي
ثالنيَكي ياسايي تؤكمة،
َ
خولقاندني
سةرةكي دةبيَت لة
دؤخيَكي ناجيَطير لة بنضينةي
ياساكانء زةمينةي جيَبةجيَكردنياندا،
بة تايبةتيش لةذيَر سايةي نةبووني
دةستوورء لةبةر نةبووني بنةماي
سةرةكي بيرؤكةي ياسايي هاوبةش
لة رةشنووسي دةستووري هةريَمدا.
هةر ئةم دؤخةش وايكردووة كة
تا ئيَستاش نةتوانريَت لة هةريَمي
ثيَويست
وةك
كوردستاندا
َ
هةلسةنطاندني تةندروست بكريَت
بؤ دياريكردني بايةخء بةهاي
راستةقينةي ياسا ثةيإةوكراوةكاني
هةريَم لةبةر رؤشنايي بارودؤخي
هةريَمي كوردستاندا.
لةبةرئةوة ،كاريَكي ئيَجطار
طرنطة كة َ
هةلسةنطاندني ثيَويست
بكريَت بؤ ئةوةى بزانريَت تا
ضةنديَك ياساكاني هةريَم شياو و
طونجاون لةطةأل بارودؤخي هةريَمي
كوردستانء داخوازي هاوآلتييان،
تا ض ئةندازةيةك كؤكن لةطةأل
ناوةإؤكي دةستووري عيَراقيء
دةستووري هةريَم لةكاتي دانانء
ثةسةندكردنيدا .لةوةش طرنطتر،
جةختكردنةوة لةسةر ئةوةى،
تاضةنديَك ئةو ياسا ئيتيحادييانةي
كة لة ناو هةريَمي كوردستاندا
«إنفاذ» كراون ،ياخود جيَبةجآ
دةكريَن لة ئايندةدا ،لةطةأل بنةماو
بونيادي طشتيي سيستمي ياسايي
هةريَمي كوردستاندا كؤكء تةريبن،
كامانةن ئةو ياسا ئيتيحادييانةي كة
دةبيَت لة هةريَمدا جيَبةجآ بكريَنء
كامانةشن كة دةبيَت وةال بنريَنء
بؤضي؟ تا بزانين تا ضةنديَك ئةو
ياساو ريَسايانةي كة لة هةريَمدا
ثةيإةو يان «إنفاذ» دةكريَن
طونجاون لــةطـةأل (بيرؤكةي

ثشت دةبةستريَت بة بةراورديَكي
وردي نيَوان بيرؤكةي هاوبةشي
جيَطيركراو لة دةستوور لةطةأل
ياساكاني هةريَمي كوردستان ،لة
اليةكي تريشةوة بة دةستوورء
ئةو ريَسا دةستوورييانةي كة لة
عيَراقدا دةركراونء لة هةريَمدا
ثةيإةو دةكريَنء هةموو ئةو
ياسا ئيتيحادييانةشي كة لةاليةن
هيَزي
هةريَمةوة
ثةرلةماني
جيَبةجيَكردنيان ثيَدةدريَت.

* دووةم:
ثةيوةنديي ثةرلةماني كوردستان
بة حكومةتي هةر َيمء ثةيوةنديي
حكومةت بة ثةرلةمانةوة.

ئةوةي كة تا ئيَستا لة ياساء
ريَسا ثةيوةنديدارةكاني هةريَمدا
دةكريَتء
بؤ
خويَندنةوةي
بةديدةكريَتء بة حوكمي ئةو
ئةزموونةي كة لة ثةيوةنديي
َ
ئالوطؤإكارانةي نيَوان ثةرلةمانء
حكومةتي هةريَمدا لة رابردوودا
ثيَكهاتووة ،تيَبيني ئةو طرفتة
سةرةكيية دةكريَت كة خؤي لة
ناتةندروستي
جياكردنةوةيةكي
ياسادانء
دةسةآلتةكاني
جيَبةجيَكردني هةريَمي كوردستاندا
دةبينيَتةوة.
لةطةأل ئةوةي ياساطةليَكي
زؤر هةن لة هةريَمدا بة شيَوةيةك
َ
هةولي ريَكخستنء
لة شيَوةكان
ضاالكييةكاني
سنوورداناني
دةسةآلتة
لة
دةسةآلتيَك
فةرمييةكاني هةريَم دةدةن (بؤ
نموونة ياساي سةرؤكايةتيي
هةريَمي كوردستان ذمارة()1ي
َ
سالي 2005ي هةمواركراو ،ياساي
دةسةآلتي دادوةريي هةريَمي
َ
سالي
كوردستان ذمارة ()23ي
 ،2007هةروةها ثةيإةوي ناوخؤي
َ
سالي
كوردستان
ثةرلةماني
1992ي هةمواركراو)ء سةرةإاي
بووني رةشنووسي دةستوور كة
َ
هةولي
بة شيَوةيةك لة شيَوةكان
ضوارضيَوةي
سنوورداركردني
ضاالكي دةسةآلتةكاني هةريَمي
داوة ،بةآلم لةطةأل ئةوةشدا تا
ئيَستاش لة هةردوو ئاستي
تيؤرييء كردةييةوة ئةم دةسةآلتانة
لة ثةيوةندييةكي ناتةندروستدان،
بة تايبةتيش ثةيوةنديي نيَوان
ثةرلةمانء حكومةت ،ئةم دؤخةش
سةإةراي ئةوةي كاريطةرييةكي
سلبي كردووةتة سةر مةوداي رؤألء
ضاالكي هةريةك لةم دوو دةسةآلتة،
لة هةمانكاتدا رةنطدانةوةيةكي زؤر
سلبي هةبووة لةسةر ئةزمووني
دةسةآلتةكانء
جياكردنةوةي
سيستمي ثةرلةماني بةشيَوةيةكي

شيَوةيةك لة شيَوةكان هاندةر
بوون لة بةالدا داني ئةم ئةزمووني
حوكمإانيية بةرة ئاقارة جياوازةكان
بةبآ بووني ثالنيَكي طشتطير بؤ
َ
مامةلةكردن لةطةأل ئاكامةكاني
طرتنة بةري ئةم ئاقارانةدا.
وةك ئةوةي كة هةنديَك
لة ئاماذةكاني لة ياساي
سةرؤكايةتيي هةريَمدا،
بةدي دةكريَتء بيَتوانايي
ثةرلةماني كوردستانيش
لة متمانةوة وةرطرتنةوة لة
كابينةيةكي حكومي ،ياخود
لة يةكيَك لة وةزيرةكان لة
ئةزمووني زياتر لة هةذدة َ
سالي
تةمةني ثةرلةماني كوردستان،
باشترين نمونة بيَت
لةسةر ئةو دؤخة

يةكساني نيَوان ثةرلةمانء حكومةتة،
تا مةوداي دةسةآلتي ثةرلةمان
بةسةر حكومةتدا دياري بكريَت،
بةمةرجيَك لة سنووري
سيستمي ثةرلةماني تيَثةإ
نةكات بؤ سنووري
جةمعيية
حكومةتي
بةرجةستةكاري
كة
سيستمي تيَكةآلوكردنة،
جياكاري،
نةك
ياخود بؤ سنووري
سيستمي سةرؤكايةتيي
بةرجةستةكاري
كة
توندة،
جياكارييةكي
ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة
سيستمي ثةرلةماني لة هةريَمدا
هيَ
َلي سوورة بؤ
هةموو اليةك،
بؤ هيض
كة س ء
اليةنيَك
نة بيَت

لة
كة
ناتةندروستةي
نيَوان ثةرلةمانء حكومةتدايةء
وايكردووة كة ئةم دوو دةزطا
َ
كؤمةلطة وا دةربكةون
طرنطةي
كة ئةمانة تةنيا دوو ئؤرطانبن
لةخزمةت سةركردة سياسييةكاندا
كار بكةن ثشتبةست بة بنةماي
يةكيَتيي دةسةآلت ،زياتر لةوةي
ئؤرطانيَك بن بؤ ضةسثاندني بنةماي
ليَكجياكردنةوةي دةسةآلتةكانء
ثاراستني هاوسةنطيي نيَوانيان.
لةبةرئةوة هةر لة بنضينةوة
كاريَكي زؤر طرنطة ،ئةوة بة وردي
يةكاليي بكريَتةوة كة بنةماي
جياكردنةوةي دةسةآلتةكان لة
سيستمي حوكمإانيي هةريَمدا،
لةسةر ض بنضينةيةك دادةإيَذريَت
(جياكردنةوةي رةهاي دةسةآلتةكان،
ياخود جياكردنةوةي نةرمء نياني
جياكردنةوةي
دةسةآلتةكان-
دةسةآلتةكان لةسةر بنةماي
يةكسانيء هاوسةنطيي نيَوان
دةسةآلتةكان ،ياخود لةسةر بنةماي
ثلةبةنديي دةسةآلتةكان -ثلةبةنديي
نيَوان دةسةآلتةكان لةسةر بنضينةي
هةذمونيةتي دةسةآلتي ياسادانان،
ياخود دةسةآلتي جيَبةجيَكردن،
ياخود دةسةآلتي دادوةريي).
جا ئةطةر لة هةريَمي كوردستاندا
تا ئاستيَكي باآل ئاماذةي ريَكةوتنيَكي
سياسي هةبيَت (النيكةم لة
روخساردا) لةثيَناو جيَطيركردني
سيستمي ديموكراسي ثةرلةماني
ثشتبةست بة بنةماي جياكاري
نةرمء نياني نيَوان دةسةآلتةكان،
بة تايبةتيش لةنيَوان دةسةآلتةكاني
ياسادانانء جيَبةجيَكردندا ،كة ئيَمة

حكومداري
ئاراستةي
هةريَم بة ئاقاريَكي جياواز لة
سيستمي ثةرلةمانيدا بةريَت،
خؤ ئةطةر سيستمةكة بةالإيَدا
برا ،ئةوا ثيَويستة هةر زوو ئةو
السةنطيية هاوسةنط بكريَتةوةء
ثاشانيش دةكريَت ميكانيزميةتي
بنةما
ئةم
وردتركردنةوةي
سةرةكيية لةم بوارانةي تردا
بةرجةستة بكريَت-:

ئة و ة ي
بيَت ،واتة بؤ
هةر لة سةرةتاوة بتوانين سيستمي
سةرؤكايةتييء سيستمي حكومةتي
جةمعيية لةسنووري بيرؤكةي
حوكمإانيي هةريَمدا دةربهيَنين،
ئةمةش تةنيا لةثيَناو رزطاربوون
لة ئةطةري ستةمكاري ئؤرطانيَك
لةسةر حسابي ئؤرطانة فةرمييةكاني
تري هةريَمء ثاراستني هاوسةنطي
سياسي لة هةريَمدا ثشتبةست
بة ليَكجياكردنةوةي نةرمء نياني
دةسةآلتةكان.
بةآلم ئةوةي بووةتة َ
خولقيَنةري
طرفتي ياسايي لةم تةوةرةيةدا،
ئةوةية كة ئةم ئةزمووني
حوكمإانيية ،ئةطةر لة وردةكارييء
ناوةإؤكي بإوانين ،وا دةردةكةويَت
تا رادةيةكي زؤر لة قةيرانداية
(مةبةستيش ئةزمووني سيستمي
ثةرلةمانيء بنةماي جياكاري
نيَوان دةسةآلتةكانء ثلةبةندي
نيَوان دةسةآلتةكانة) ،بؤية نةك
هةر كاريَكي زؤر سوودمةندة،
َ
بةلكو زؤر ثيَويستة ئيَمة سوود لة
ئةزموونة سةركةوتووةكاني ئةم
سيستمة لة وآلتة ديموكراسييةكاندا
َ
دةولةمةندكردني
وةربطرين بؤ
سيستمي ثةرلةماني لة هةريَمداء
ئةنجامداني ضاكسازيي ياسايي
تيايدا لةطةأل لةبةرضاوطرتني
بارودؤخي كؤمةآليةتيء سياسيء
ئابووريي هةريَمء دؤخي ياساييء
دةستووريء سياسيي باو لة
عيَراقدا.
ثشتبةست بةوةي باسكرا،

ئةوةي بووةتة خوَلق َينةري طرفتي ياسايي لةم تةوةرةيةدا ،ئةوةية كة ئةم ئةزمووني
حوكمإانيية ،ئةطةر لة وردةكارييء ناوةإؤكي بإوانين ،وا دةردةكةو َيت تا رادةيةكي
زؤر لة قةيرانداية
ياسايي هاوبةش)ي ثةيإةوكراو
لة هةريَمداء ئايا كاميان زياتر
لة خزمةتي هاوآلتيياني هةريَمي
كوردستاندان ،ياساكاني هةريَم،
ياخود ياساكاني دةسةآلتي ناوةندء
بؤضي؟
خؤ ئةطةر هةميشة ياسادانةر
ئةوة بير خؤي بهيَنيَتةوة كة
بيرؤكةي ياسايي هاوبةش (لة
َ
حالةتي جيَطيركردنيدا لة دةستووري
هةريَمدا) بريتيية لة ويَناكردني
َ
كؤمةلطةء هاوآلتييان،
خيَري طشتيي
ئةوا ضيتر دوودأل نابيَت لةوةي كة
كام ياسا دةربكات يان «إنفاذ»ي
بكات ،واتة لةم ثيَناوةشدا ،لة اليةك

طشتيي ،بة جؤريَك هةر جارةو بة
ثاساويَكي جياواز ،ثةيوةنديي نيَوان
ئةم دوو دةسةآلتة بة ئاقاريَكي
جياوازيدا دةبات .بؤ نموونة،
هةنديَكجار وا هةست دةكريَت كة
هةريَم لةبةردةم ئةزمووني (بنةماني
يةكيَتيي دةسةآلت)داية ،بةجؤريَك
وا دةبينريَت كة هةر سآ دةسةآلتة
فةرمييةكة هةموويان يةكيانطرتووةء
سةركردة
دةست
خراونةتة
هةنديَكجاريش
سياسييةكان،
ئةم ئةزموونةي هةريَم خؤي لة
«سيستميَكي ثةرلةماني الدةر»دا
بينيوةتةوة .هةنديَكيش لة ياسا
بة
هةريَم،
ثةيإةوكراوةكاني

لةم قؤناغةدا هةنديَك لة ئاماذةكاني
لة دةستووري عيَراقي 2005ء
رةشنووسي دةستووري هةريَمي
كوردستاندا دةبينينةوة .ئةوا
ثيَويستة سوود لةم ئاماذة ئيجابييانة
َ
دةولةمةندكردني
وةربطرين بؤ
ئةزمووني سيستمي ثةرلةماني لة
كوردستاندا كة لة قؤناغيَكي زؤر
وردتركردنةوةو
هةستياردايةء
وةرطيَإاني ئةو ئاماذةو كؤ دةنطييانة
بؤ دةقي دةستوورييء ياساييء
هةنطاوي عةمةلي .لة هةموو
باريَكيشدا ،دةبيَت ئاإاستةكان بةرةو
َ
َ
دةولةمةندكردني
قولكردنةوةو
سيستمي ثةرلةماني نويَنةرايةتيدا

دةكريَت لةم تةوةرةيةدا ئةم
بيرؤكانةي الي خوارةوة بخريَنةإوو
لة ريَطةي ئامادةكردني تويَذينةوةي
زانستيء ئةنجامداني كؤنفرانسي
زانستييةوة (كة لة ثاشاندا ئاماذةي
ثيَدةدريَت) بة مةبةستي دياريكردني
ثةيوةنديي ثةرلةماني كوردستان
بة حكومةتي هةريَمي كوردستانء
ثةيوةنديي حكومةت بة ثةرلةمانةوة،
بة تايبةتيش لةم بوارانةدا-:
* يةكالييكردنةوةي ثرسي
بنةماي جياكردنةوةي دةسةآلتةكان
بةوةي كة ئايا لةسةر بنضينةي
ثلةبةندي دةسةآلتةكانة ،ياخود
لةسةر بنضينةي هاوسةنطيء

* متمانةبةخشين بة كابينةي
حكومةت.
* ثرسياركردن لة ئةنجومةني
وةزيرانء وةزيرةكانء شيكردنةوةي
ميكانيزمةكاني.
* خستنةإووي بابةت َيكي طشتي
بؤ طفتوطؤء داواكردني خودانكردني
بيرؤكة لةاليةن وةزارةتةكانةوة.
* ل َيكؤَلينةوةي ثةرلةماني.
* ل َيثرسينةوة لة وةزيرء
كابينةي حكومةت.
* بةرثرسيار َيتيي وةزاريء
وةرطرتنةوةي متمانة.
* ث َيشنيازكردني ثرؤذةياسا بؤ
ثةرلةمان لة اليةن حكومةتةوة.
* دةست َيوةرداني حكومةت لة
ئاراستةي كاركردني ثةرلةماندا.
* دواخستني كؤبوونةوةكاني
ثةرلةمان.
* هةَلوةشاندنةوةي ثةرلةمان.
* س َييةم:
ثةيوةنديي ثةرلةماني كوردستان
بة دةسةآلتي دادوةرييةوة.

دةكريَت لةم تةوةرةيةدا ،بة
ورديي ضةندين باسي طرنط
بوروذيَنريَن سةبارةت بة ضؤنيَتيي
َ
دةسةآلتي
رؤلي
زامنكردني
دادوةريي لة هةريَمي كوردستاندا،
هةم لة رووي ياساييةوةء هةم لة
رووي كردةييةوة ،سةلماندني ئةو
بنةما سةرةكييةي كة َ
دةليَت ،هيض
دةسةآلتيَكي تر نيية باآلتر بيَت لة
دادطاكان ،تةنيا ياسا نةبيَت .باسكردن
لة ثلةو ئاستي ئةو ثةيوةندييء
هةماهةنطييةي كة دةكريَت لةنيَوان
ثةرلةمانء دةسةآلتي دادوةريدا
ثرسي
وروذاندني
هةبيَت،
بووني دادطاي دةستوورييء
َ
رؤلي لة ثاراستني
باسكردني
ثيرؤزيي دةقة دةستوورييةكان،
لةسةر
طفتوطؤكردن
لةثاأل
وردةكاريي ضاوديَريي قةزايي
بؤ دةستووريبووني ياساكان.
ئةمة سةرةإاي خستنةإووي
ميكانيزميةتي ثةيوةنديي نيَوان
دةسةآلتة
ئةم
ثةرلةمانء
لةسةرجةم ئاستةكاني ثةيوةندييء
هةماهةنطيدا ،لة هةموو ئةمانةش
بابةتي
وروذاندني
طرنطتر،
ضؤنيَتيي زامنكردني سةروةرييء
سةربةخؤيي دةسةآلتي دادوةريية
لة بةرامبةر هةذمونيةتي حيزبء
دةسةآلتي جيَبةجيَكردنء هةر
دةستيَكي دةرةوةي سنووري
دةسةآلتي دادوةريي.
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nawxo.rozhnama@yahoo.com
بةم ثيَيةش ،دةكريَت ئةم
ثرؤذةية بكريَتة دةستثيَك
بؤ دةستكردن بة سةرلةنوآ
داإشتنةوةء ضاكسازيي لة كؤي
سيستمي ثةرلةماني هةريَمدا،
سةرةتا ئةمةش لة ريَي زيادكردني
بيرؤكةو بيروإاء مادةو بإطةي
نويَوة دةبيَت بؤ ثرؤذةي
دةستووري هةريَم ،ئةمةش
ئةوة دةطةيةنيَت كة رةشنووسي
دةستووري هةريَم طريمانةي
سةرةكيي ثالني ضاكسازيي
ياسايي سيستمي ثةرلةماني
هةريَمة ،ثاشان داناني ياساي
نوآء طؤإانكارييء هةمواركردن
لة ياسا ثةيإةوكراوةكانيداء
تريان،
هةنديَكي
البردني
لة هةمانكاتدا كاركردن بؤ
ريَكخستنةوةي
سةرلةنوآ
ثةيوةنديي نيَوان دةسةآلتة
فةرمييةكاني هةريَم بيَت لةسةر
ئةو بنةمايانةي كة لة دةستوورء
ياسا ثةيوةنديدارةكاني هةريَمدا
جيَطيركراون بةو شيَوةيةي
كة لةطةأل بنضينة تيؤرييةكاني
سيستمي ثةرلةمانيدا كؤك
دةبيَتء دةطونجيَت.
بيَطومان ،جةختكردنةوةش
لةسةر ئةم تةوةرة هةستيارانة،
ئةوة دةردةخةن كة ثةرلةماني
كوردستان دةتوانيَت ثشكي شيَري
بةربكةويَت لة ثةيإةوكردنء
خستنةطةإء خودانكردنيدا (وةك
لة ثاشاندا دةردةكةويَت) .دةكريَت
ثرؤذةكة بكريَتة بنةما بؤ ثالنيَكي
ستراتيذيي هةريَم بةطشتيي،
ئةمة لة اليةكء لةاليةكي
تريشةوة دةكريَت خودانكردنء
ثالنة
ئةم
ثةيإةوكردني
هاندةريَكي زؤر باش بيَت هةموو
ثارتء اليةنة جياوازةكاني ناو
ثةرلةمانء دةرةوةي ثةرلةمان كة
هاوكارء كارايةكي ياريدةدةر بن
َ
دةولةمةندكردني
لة سةرخستنء
رةشنووسي دةستووري هةريَم،
بةشيَوةيةك ئةم رةشنووسة
مايةي رةزامةنديي هةموو
اليةك بيَتء كؤدةنطييةكي
نيشتمانيي لةسةر ثيَكبيَت،
نةك بكريَتة ضةكيَك بة دةستي
زؤرينةوة (جا ئةو زؤرينةية،
زؤرينةي ثةرلةماني بيَت ،ياخود
زؤرينةي دةنطدةرء اليةنطر) بؤ
ضاوترساندنء هةإةشةكردن
لة بيروإاء داخوازي كةمينة،
ئةم ثرؤسةيةش لة ئةنجامدا
طةر سةركةوتوو بيَت ،ئةوا
خؤي لة خزمةتكردني هاوآلتيء
زياتركردني ثةراويَزي ئازاديي لة
َ
كؤمةلطةيةكي
هةريَمء ثيَكهيَناني
تةندروستدا بةرجةستة دةبيَت ،بة
جؤريَك هاوآلتييانيش ئامادة دةبن
لة خؤوةو بة شيَوةيةكي «طوعي»
ئامادةيي طوي َ
َإايةلي ياساكانيان
تيادا دةستةبةر دةبيَت ،ئةمةش
لةبةرئةوة نا كة ترسي دةسةآلتيان
لة َ
دلدايةو لة سزادان دةترسن،
بةلكو لةبةرئةوةي َ
َ
دلنيا دةبن كة
دةستووري هةريَمء ياساكان
راستةقينةي
طوزارشتكاري
داواكارييةكانياننء
ويستء
لةبةرامبةريشدا دةسةآلتداران
َ
مامةلة
لة هةريَمدا ،بةرثرسانةتر
دةكةنء زياتر خةمخؤري
ثةيوةندييةكي تةندروست دةبن
لة نيَوان خؤيانء هاوآلتيياندا.
بةم
ثشتبةست
لةطةأل
دةرئةنجامانةشء
طرنطيء
لةسةر
ثيَداطريي
بايةخي سةرجةم ياساكانء
ريَكخستنةوةي
ثيَويستي
ثةيوةنديي نيَوان دةسةآلتةكان
لة باشترين ئاستدا ،دةكريَت لة
رووي زانستييةوة (ثشتبةست
بة راسثاردةي كؤنفرانسيَكي
طشتيي كة تايبةت بةم مةسةلةية
ببةستريَت) جؤريَك ثلةبةنديي
هةبيَت لة باسكردني طرنطيء
بايةخي ياساكانء ميكانيزميةتي

ريَكخستني ثةيوةنديي نيَوان
دةسةآلتةكان بةو ئيعتيبارةي كة
رةنطة هةنديَكيان ثيَويستييةكي
زؤر هةنووكةيي بنء بة هيض
شيَوةيةك شياوي دواخستن
نةبنء ثيَويستة دةستبةجآ كاريان
لةسةر بكريَت لةثيَناو هيَنانةدييان،
هةنديَكي تريشيان بةشيَك بن لة
ثالنيَكي دوورخايةني ماوةدريَذ
كة شياوي ئةوة بن بة قؤناغبةندي
جيَبةجآ بكريَن ،نةك دةستبةجآ.
ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت
كة َ
خالي سةرةكي لةم ثالنةدا،
ئةوةية كة هةوأل دةدات لة يةك
كاتدا وةك كردةيةكي سةربةخؤ
دؤخيَكي
بؤ
دةربكةويَت
طؤإانكارييةكي
هةنوكةييء
ريشةيي لة وةزيفةي ياسادانانء
دادوةريدا،
جيَبةجيَكردنء
هةر لة ثيَداضوونةوةي ياسا
ياخود
ثةيإةوكراوةكان،
هةمواركردنيان ،يان الدانيانء
داناني ياساي نوآ لة جيَطةيانء
زةرورةتي
بة
تيَثةإبوون
لةبةرضاوطرتني هةموو ئةو
كةموكورتييانةي كة ثيَشتر لة
وةزيفةكاني ثةرلةمانء ياساكانء
جيَبةجيَكردندا
حكومةتء
بةدي كراون ،تا هةموو ئةمانة
ببنة بناغةيةكي ثتةو بؤ داناني
ياساكانء ثالنةكان بة شيَوةيةكي
تةندروستتر لة ئايندةدا .هةروةها
لةطةأل بإواي تةواو بةوةي
كة ضارةسةري بةشيَك لة
طرفتةكاني سيستمي ثةرلةماني،
دةكريَت لة ريَطةي داإشتني
ياساي نوآء هةمواركردني
ثةيإةوكراوةكانةوة،
ياسا
بةآلم لةطةأل ئةوةشدا نابيَت
َ
رؤلي ئؤرطانةكاني
هةرطيز
دامةزراوةي
وةك
تري
جيَبةجيَكردنء دادوةريي لةم
ثيَناوةدا فةرامؤش بكريَت ،ئةمة
سةرةإاي جةختكردنةوة سةر
ئةوةي كة كليلي ضارةسةرة
لة
خؤي
ريشةييةكان
رةشنووسي دةستووري هةريَمدا
دةبينيَتةوة ،بةو ئيعتيبارةي
كة سةرضاوةي ياساكانء
ريَكخةري سةرةكيي سةرجةم
ثةيوةنديية
دةسةآلتةكانء
ئؤرطانييةكاني نيَوانيانةء هةر
ئةمةش ئاماذةيةكي سةرةكيء
راستةوخؤية بؤ هةستياريي

ث َيويستة ث َيشوةخت
هاوآلتي لةبةردةم
دةستوورء
ياساطةل َيكدا
ب َيت كة زادةء
رةنطدانةوةي ويستي
راستةقينةي خودي
هاوآلتييان ب َيت،
بةو ئيعتيبارةي كة
طةل سةرضاوةي
دةسةآلتةكانةء
بناغةداإ َيذةري
سةرةكي سيستمي
ياساييء سياسيية لة
وآلتدا

ثرسي رةشنووسي دةستووري
هةريَم لة كوردستاندا ،كة ثيَويستة
َ
مامةلة
زؤر ذيرانةء نيشتمانييانة
لةطةأل ئةم ثرسةدا بكريَت.

* بنةماي سةرةكيي ثالني
ضاكسازيي ياسايي

ثشتبةست بةوةي كة باسكرا،
ئةم ثالني ضاكسازيي ياسايية،
لةسةر بنةمايةكي سةرةكي
ثيَكديَت ،كة ئةويش بريتيية
لة بنةماي «ريَككةوتن لةسةر
بيرؤكةي ياسايي هاوبةش لةثيَناو
كاركردني هاوبةش».
ضونكة بنضينةي سةرةكيي
لة بونيادناني هةر سيستميَكي
ياساييء ثةرلةماني سةركةوتوو
لةهةر وآلتيَكدا،
لةسةر بووني بيرؤكةيةكي
ثيَكديَت.
تؤكمة
ياسايي
بيرؤكةيةك كة طوزارشتكاري
راستةقينةي بيروإاو داخوازيي
هةموان بيَتء بتوانيَت سةرةتاو
ئامانجةكانء
كؤتاييء
هؤكارةكاني
ئامرازةكان
دانانء هةمواركردنء البردني
دةستووري وآلتء ياساكانمان
ثيَيةش،
بةم
شيبكاتةوة.
ناتوانريَت وةك ثيَويست بونيادى
حوكمإانييةكي دروست لة وآلتدا
خودان بكريَت تا بيرؤكةيةكي
ياسايي هاوبةشء تةندروستمان
لةبةر دةستدا نةبيَت كة هةموومان
كؤك بين لةسةري لةثيَناو كاري
كة
بيرؤكةيةك
هاوبةشدا.
بتوانيَت دةستوورء ياساكانء
هةريَمدا
لة
دةسةآلتةكان
ئاراستة بكات بةرةو ئةو ئامانجة
ياساييء كؤمةآليةتييانةي كة
دةيةويَت
بيرؤكةهاوبةشةكة
بيانهيَنيَتةديء هةموومان كؤكين
لة زةرورةتي هيَنانةدييانء تا ئةم
بيرؤكةية بتوانيَت سةرضاوةي
سةرةكيي خؤي لة رةشنووسي
دةستووري هةريَمي كوردستاندا
رةنطدانةوةيةكي
بدؤزيَتةوةء
تةواوي هةبيَت لة ريَسا
ياساييةكانء
دةستوورييء
تةنانةت سيستمء ريَنماييةكاني
هةريَمدا .ئةو بيرؤكة هاوبةشةي
كة تا ئيَستاش لة هةريَمدا
بووني نيية ،ياخود النيكةم ليَألء
ناديارة ،تا رادةيةكي زؤر مؤركي
ناوضةطةرييء حيزبيبووني ثيَوة
ديارة .يةكةمين هةنطاويش بؤ
دةربازبوون لةم دؤخة ،تيَثةإاندني
حيزبييء
بةرذةوةنديية
ناوضةييةكانة لةثيَناو َ
خولقاندني
بيرؤكةي
بةرذةوةندييء
طشتيي هاوبةشي هاوآلتييان،
ئةم ئامانجةش نايةتةدي تا
دةستووري
رةشنووسي
هةريَم لة ضوارضيَوةي حيزبيي
دةرنةهيَنريَتء مؤركيَكي طشتيي
ثآ نةبةخشريَتء تا دةستوور
لة كةرةسةء ضةكيَكي حيزبييةوة
نةكريَتة ئامإازيَكي زامنكار بة
دةستي هاوآلتييةوة بؤ كؤتكردني
دةسةآلت لة هةريَمدا.
بيَطومان ئامانجة ياساييةكاني
ئةم بيرؤكة هاوبةشة ،لة
دةرةوةي ئيرادةى هاوآلتيياني
هةريَمء ئامانجة نيشتمانييةكانيدا
نييةء هةرطيز ناشبيَت بةو
شيَوةية بيَتَ ،
بةلكو دةبيَت ئةو
بيرؤكةية زادةي بيرو هزري
يةكة بة يةكةي تاكةكاني
َ
كؤمةلطةي كوردستانييء ثيَكهاتة
جياوازةكاني بيَت بةدوور لة
ضاوء دةستي دةسةآلتداراني
هةريَمء هةذمونييةكاني ،بة
جؤريَك كة ئةم ئامانجة باآليانةي
كة لةم ثالنة ديَنة دي ،دةبيَت لة
طوزارشتكاري
ناوةإؤكياندا
«ويَناكردني
راستةقينةي
طشتيي بابةتييانةي خيَري
طشتيي سةرجةم هاوآلتيياني
كوردستان»بن ،نةوةك سوودء
ثارتة
دةسةآلتء
خيَري

باآلدةستةكاني هةريَم .ئةمةش
ئةوة دةطةيةنيَت كة هةرطيز
ناتوانين وةك ثيَويست بونيادي
سيستميَكي ثةرلةمانيء ياسايي
دروست دابإيَذين لة هةريَمدا،
تا جؤريَك كؤدةنطي ثيَكنةهيَنين
َ
كؤمةلطةدا
لةناوةندة جياوازةكاني
لةسةر ئاستي هاوآلتي ،سةبارةت
بةو ويَنا طشتييةي كة خيَري
طشتي ثيَكدةهيَنيَت لة وآلتدا
 .ويَناكردنيَك بة جؤريَك كة
خيَري طشتيي بةرهةمهاتوو
لة جيَبةجيَكردني ياساكان بؤ
هةمووان بيَت .بة واتايةكي تر،
ثيَويستة بة ئاشكرا ناوةإؤكي ئةو
بيرؤكة ياسايية هاوبةشة دياري
بكةين كة دةمانةويَت بيكةينة
بنضينة بؤ داناني دةستوورء
ريَكخستني ثةيوةنديي نيَوان
ياسادانان
دةسةآلتةكانء
دةستنيشانكردنيَكي
لةطةأل
تةندروستانةي ئةو ئامانجانةي
كة ئةم بيرؤكةية دةيةويَت
بيانهيَنيَتةدي لة ويَناكردني خيَري
طشتيي هاوآلتييان ،بؤية نابيَت
هةرطيز ثارتة دةسةآلتدارةكاني
هةريَم بير لةوة بكةنةوة
دةستووري
رةشنووسي
هةريَم وةك ثالنيَكي كاري
حيزبيي ،يان بؤ قايمتركردني
َ
مؤنؤثؤلكردني
ثيَطةي حيزبييء
دةسةآلتي هةريَم بةكاربهيَنن،
ئةطةر نا ،هةرطيز ئةو دةستوورة
زةمينةي جيَبةجيَكردني نابينيَت
لة هةريَمدا.
ئةم بيرؤكة هاوبةشة ،بة
حوكمي ئةوةي كة تا ئيَستاش
لة هةريَمدا هيض ئاماذةيةك،
ياخود هيض رةنطدانةوةيةكي نيية
لة فةزا ياساييء سياسييةكاني
َ
بةلكو ئةوةي كة
هةريَمدا،
هةية تةنيا بريتيية لة دنيابيني
حيزبي بةرتةسك بؤ سةرجةم
َ
كؤمةلطة ،هةر
كارليَكةكاني
لةبةرئةوةشة تا ئيَستاش زؤربةي
ثارتء هيَزة سياسييةكاني
هةريَم ،لةطةأل ئةوةي كة دةزانن
ضييان ناويَت ،بةآلم نازانن ضييان

دةويَت .خؤ ئةطةر بشزانن ضييان
دةويَت ،ئةوا بة َ
دلنياييةوة نازانن
بؤضي دةيانةويَت .بة نموونة،
تا ئيَستاش لة هةريَمدا وةك
ثرسيَكي طشتيي نيشتماني ،ئةوة
جيَطير نةبووةء نازانريَت بؤضي
دةمانةويَت دةستوور ثةسةند
بكةين ،ئةمة سةرةإاي ئةوةي
كة هةموومان دةستوورمان
دةويَت .تا ئيَستاش بةهؤي
نةبووني بيرؤكةي هاوبةشي
كاركردنمانةوة ،نازانين بؤ
ثرؤذةياسايةك ثةسةند دةكةينء
ثرؤذةيةكي تر رةتدةكةينةوة.
خؤ ناكريَت بيرؤكةي هاوبةش
ثؤليَن بكريَت لة نيَوان زؤرينةو
كةمينةدا ،ياخود ئؤثؤزسيؤنء
دةسةآلتدا .بيرؤكةي هاوبةش،
يان هةر لة بنةإةتدا بووني نيية،
يان ئةطةر بووني هةبيَت ،ئةوا
دةبيَت طشتطير بيَت ،هاوبةش
بيَت ،طوزارشتكاري هةموان
بيَت ،نةوةك كةرتء الوةكي بيَت،
ضونكة خيَرء سوودي طشتي
تةنيا لةاليةن دةسةآلت ،ياخود
تةنيا لةاليةن ئؤثؤزسيؤنةوة
دياري ناكريَتء ناشبيَت تةنيا
اليةنيَك ،ياخود كةسيَك ،يان
ثارتيَك تاكة مةرجةع بيَت بؤ
دياريكردني ئةوةي كة ئايا
كامانةن سوودء خيَري طشتيء
كامانةن زيانة طشتييةكان ،كةي
دةستوور ثةسةند دةكريَت ،كةي
هةموار دةكريَت ،ضؤن ثةسةند
دةكريَتء ضؤن هةموار دةكريَت،
َ
بةلكو دةبيَت هاوآلتي ،ثيَكهاتة
َ
كؤمةلطة ،ثارتء
جياوازةكاني
اليةنة سياسييةكان ،زؤرينةو
كةمينة ،ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت،
َ
كؤمةلةو ريَكخراوةكان ،لة ريَي
َ
(دةستوور-هةلبذاردن-
كايةكاني
دةنطدان -راثرسي-نويَنةرةكان-
ثيَشنيازي جةماوةري -كؤإء
كؤبوونةوةي طشتي ،كؤنطرةء
َ
رؤليان هةبيَت
كؤنفرانس-هتد)
بة هاوبةشي لة دياريكردني
ناوةإؤكي ئةو سوودو خيَرة
طشتييةدا ،النيكةم لة ثرسة

لة
ضارةنووسسازةكاندا،
َ
خولقاندني ئةو بيرؤكة
ريَي
هاوبةشةوة .ئةمانة شتطةليَك
نين كة ضةند كةسانيَك ،ياخود
اليةنيَك خؤيان بكةنة دةمإاستي
ميللةتء ببنة بريكاري ئةوان
بؤ بإياردان لةسةر ثرسة
ضارةنووسسازةكاني هاوآلتييان.
كةسيَك كة خؤي خاوةني شتيَك
نةبيَت ،ناشتوانيَت رةفتاري ثيَوة
بكاتء بإياري لةسةر بدات.
جا ئةطةر بمانةويَت ئةم
بابةتة هةستيارانةش بهيَنينةوة
ريَإةوي راستء دروستي
خؤيان ،ئةوا ثيَويستة ثيَشوةخت
هاوآلتي لةبةردةم دةستوورء
ياساطةليَكدا بيَت كة زادةء
رةنطدانةوةي ويستي راستةقينةي
خودي هاوآلتييان بيَت ،بةو
ئيعتيبارةي كة طةل سةرضاوةي
دةسةآلتةكانةء بناغةداإيَذةري
سةرةكي سيستمي ياساييء
سياسيية لة وآلتدا .ئةم بنةماية
لة سةرجةم دةستووري وآلتة
جيهاندا
ديموركراسييةكاني
جيَطيركراوة ،ئةطةر نا بونيادي
سيستمي ياسايي لة هةريَمدا،
لةسةر بناغةيةكي نادروستء
لةرزؤك ثيَكديَت بةو شيَوةيةي
كة ئيَستا هةنديَك لة ئاماذة
َ
هةلةكاني لة هةريَمي كوردستاندا
لةوانةش
دةكةين،
بةدي
تيَثةإاندني ياساي خؤثيشاندانء
ئةطةري تيَثةإاندني ثرؤذةياساي
دةستةي باآلي سةربةخؤي
َ
هةريَمء
هةلبذاردنةكاني
ثاشان ئةطةري ثةسةندكردني
دةستووري
رةشنووسي
هةريَم لةذيَر سةرثةرشتي ئةو
كؤمسيؤنةدا .جا ئةطةر دؤخي
ياسايي هةريَم بةم ئاقارة هةآلنةدا
تيَثةإ بيَت ،ئةوا لة ئايندةيةكي
نزيكدا هةريَمي كوردستان
طةورةترين
رووبةإووي
قةيراني ياساييء دةستووريي
دةبيَتةوة ،كة شيرازةي َ
مالي
كوردي بةتةواوةتي دةشيَويَنيَت.
لةبةرامبةريشدا ،ئةطةر توانرا
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* ضوارةم:

ثةيوةنديي ن َيوان ثةرلةماني كوردستانء
سةرؤكايةتيي هةرَيمي كوردستان.

لةم تةوةرةيةدا ،دةكريَت ئةم
باسة طرنطانة بوروذيَنريَن لةسةر
ئاستي دةستووري هةريَمء ياسا
ثةيإةوكراوةكاني بؤ دياريكردني ئاستيَكي
تةندروست لة ثةيوةنديي نيَوان ثةرلةمانء
سةرؤكايةتيي هةريَمدا ،بةمةرجيَك
ناوةإؤكي ئةو ثةيوةنديية ،لة سنوورء
ضوارضيَوةي سيستمي ثةرلةمانيدا بيَت
لةطةأل لةبةرضاوطرتني دؤخي هةريَمي
َ
ئةسلي
كوردستانء ناوةإؤكي دةقـي
ياساي سةرؤكايةتيي هةريَمي كوردستان
ذمارة()1ي َ
سالي 2005ء دةكريَت ئةم
بوارانةي الي خوارةوة بكريَنة تةوةري
سةرةكي طفتوطؤكان-:

* خستنةإووي بنةماي «لة كوَيدا
دةسةآلت هةب َيت ،بةرثرسيارَيتي هةية».
دياريكردني
ئةطةرةكاني
*
بةرثرسيارَيتيي سياسيي سةرؤكي هةرَيم
لةبةردةم ثةرلةماندا.
* ئامإازةكاني دياريكردني سةرؤكي
هةرَيم.
* بانطه َيشتكردني ثةرلةمان بؤ
كؤبوونةوة لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة.
* كؤتاييه َيناني خولي طرَيداني
ثةرلةمان.
* هةَلوةشاندنةوةي ثةرلةمان بة
هةماهةنطيي لةطةأل ئةنجومةني وةزيراندا.
* دياريكردني رؤَلي ديواني
سةرؤكايةتيي هةرَيم لةبةر رؤشنايي
ياساي ديواني سةرؤكايةتيي هةرَيمدء
يةكالييكردنةوةي ئةوةي كة ئايا ئةم
ديوانة تاكة دةزطاي ثةيوةنديي ن َيوان
ثةرلةمانء سةرؤكايةتيي هةرَيمة ،واتة
ئايا تا ضةندَيك لة رووي تيؤرييةوة
طونجاوة كة لينكي ثةيوةنديي ن َيوان
سةرؤكايةتيي هةرَيمء ثةرلةمان تةنيا لة
رَيطةي ديوانةوة ب َيت .ب َيطومان ،دةكرَيت
لة ميانةي كؤنفرانس َيكي طشتيدا هةموو
ئةم طرفتانةش يةكاليي بكرَينةوة.
* ث َينجةم:
ثةيوةنديي ن َيوان سةرؤكايةتيي هةرَيمي
كوردستانء ئةنجومةني وةزيران.

دةكريَت لةم تةوةرةيةشدا ،بة ورديي
ميكانيزميةتي ثةيوةنديي نيَوان ئةم دوو
بةشة طرنطةي دةسةآلتي جيَبةجيَكردن
دياريبكريَت ،بةمةرجيَك لةطةأل بنةماي
دووانةيي دةسةآلتي جيَبةجيَكردن (ثنائية
السلطة التنفيذية)ء بنةما سةرةكييةكاني
سيستمي ثةرلةمانيدا كؤك بيَت ،لةطةأل
جيَطيركردني بنةماي «بةقةد بإي
دةسةآلتء سةآلحيةت ،بةرثرسياريَتي
سياسيي هةية».بة لةبةرضاوطرتني مادة
ثةيوةنديدارةكاني تايبةت بةم تةوةرةية لة
دةستووري عيَراقي 2005ء رةشنووسي
دةستووري هةريَمدا.

تــايبةت

nawxo.rozhnama@yahoo.com
ئاستي ياساكانء لة رووي كردةييةوة
بةتةواوةتي هةيمةنةتي حكومةت لةسةر
َ
هةلبطيريَت ،بة
دادطاكانء بإيارةكاني
تايبةتيش كاتيَك ئيَمة لةبةردةم سيستمي
ثةرلةمانيدا دةبينء تيايدا حكومةت خاوةن
دةسةآلتي فيعليية لة وآلتدا.

* ميكانيزميةتي سةركةوتني ثالني
ضاكسازيي ياسايي سيستمي ثةرلةماني
لة هةرَيمدا.

 .1سةرةتاء ثيَش ئةوةي بيَينة سةر
خستنةإووي ثيَشنيازي ثيَويست بؤ
سةرخستني ثالني ضاكسازيي ،دةبيَت
ئةوة بوتريَت كة هةر ثالنيَك بؤ ضاكسازيي
ياسايي لة هةريَمي كوردستانداء بؤ
تةندروستكردني سيستمي ثةرلةماني
َ
مةحالة بتوانيَت سةركةوتوو بيَت
تيايدا،
ئةطةر سةرضاوةي ئةم ثالني ضاكسازيية
خؤي لة رةشنووسي دةستووري هةريَمدا
نةبينيَتةوة ،ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة
ناكريَت باس لة سةرخستني ثالني
ضاكسازيي ياسايي بكريَت،
ئةطةر ثرؤذةي
دةستووري
هة ر يَم

بة شيَكي
سة ر ة كي
تةوةري طفتوطؤكاني
ئةم ثالنة نةبيَت ،بؤ ئةم
مةبةستةش ثيَويستة ئةم رةشنووسي
دةستوورة بةر لةوةى لة راثرسييةكي
جةماوةريدا دةنطي بؤ بدريَت ،دةبيَت
لة ريَطةي بةستني ضةندين كؤإء
كؤبوونةوةء سيمينارء كؤنفرانسء ثاشان
كؤنطرةي طشتييةوة كة لةثيَناو ضاكسازيي
ياساييدا دةبةستريَن ،بيرؤكةي ياسايي
هاوبةش لةو رةشنووسةدا جيَطير بكريَتء
هةر ئةمةش بة َ
دلنياييةوة وا دةخوازيَت

بيَت لة كيَشة .جا ئةطةر رةشنووسةكة
ثرؤذةيةكي باشء تةندروست دةضوو ،با
هةموومان ثشتطيري ليَبكةينء ثةسةندي
بكةين ،خؤ ئةطةر رةشنووسةكة خراثء
بي َ
َكةلكيش بوو ،ئةوا با هةموومان رةتي
بكةينةوةء ئةمةش سةرةتاي يةكخستني
طوتاري نةتةوةييء نيشتمانيمان دةبيَت
كة دةستووريَك بتوانيَت سةرجةم دةنطة
رازيء ناإازييةكان لة ثرؤذةيةكي
نيشتمانيدا يةك بخات.
 .2ثيَويستة ليذنةيةكي باآلي
ثالني ضاكسازيي ياسايي لة هةريَمدا
ثيَكبهيَنريَتء دةكريَت ليذنةكة ناوبنريَت بة
«ليذنةي باآلي ثالني ضاكسازيي ياسايي
لة هةريَمي كوردستاندا» ،ئةنداماني ئةم
ليذنةية دةكريَت بةم شيَوةية بن-:

* ضةند نوَينةرَيك لة ثةرلةمانتاراني
ثةرلةماني كوردستان.
* نوَينةراني دةسةآلتي دادوةريي لة
دادوةران.
* نوَينةراني سةرؤكايةتيي
هةرَيمي كوردستان.

نوَينةراني
*
حكومةت ،ياخود وةزارةتي دادي حكومةتي
هةرَيمي كوردستان.
* ذمارةيةك ثسثؤإي ياسايي،
سياسي ،ئابووريي ،لة زانكؤكاني هةرَيمي
كوردستان.
* نوَينةراني كؤمةَلةو رَيكخراوةكانء
ثيشةييء
سةنديكا
ميدياكانء
جةماوةرييةكان.
* نوَينةراني ث َيكهاتةء كةمينة

هةر ثالن َيك بؤ ضاكسازيي ياسايي لة هةر َيمي كوردستانداء بؤ تةندروستكردني سيستمي
ثةرلةماني تيايدا ،مةحاَلة بتوان َيت سةركةوتوو ب َيت ئةطةر سةرضاوةي ئةم ثالني
ضاكسازيية خؤي لة رةشنووسي دةستووري هةر َيمدا نةبين َيتةوة ،ئةمةش ئةوة دةطةيةن َيت
كة ناكر َيت باس لة سةرخستني ثالني ضاكسازيي ياسايي بكر َيت ،ئةطةر ثرؤذةي
دةستووري هةر َيم بةش َيكي سةرةكي تةوةري طفتوطؤكاني ئةم ثالنة نةب َيت
* شةشةم:

ثةيوةنديي ن َيوان دةسةآلتي
ج َيبةج َيكردنء دةسةآلتي دادوةريي لة
هةرَيمدا.

بيَطومان دياريكردني ثةيوةندييةكي
تةندروست لةنيَوان حكومةتي هةريَمء
دةسةآلتي دادوةرييدا ،يةكيَكة لة بابةتة زؤر
هةستيارةكان ،حكومةت وةك جيَبةجيَكاري
ياساكان ،دةسةآلتي دادوةريش وةك
َ
كؤمةلطةدا ثشتبةست
بةديهيَنةري داد لة
بةياساكان ،بة تايبةتيش لة ثاش دةرضووني
ياساي دةسةآلتي دادوةريي لة هةريَمي
كوردستاندا ،ذمــارة ( )23ي َ
سالي 2007ء
جياكردنةوةي ئةم دةسةآلتة لة دةسةآلتي
وةزارةتي دادي حكومةت.
لةبةرئةوة كاريَكي زؤر طرنطة لةسةر

كة ضةندين بإطةو مادةي ئةو رةشنووسة
الببريَن ،ياخود هةموار بكريَن ،يان
بإطةي نويَي بؤ زياد بكريَت ،بةمةرجيَك
هةر طؤإانكارييةك لةو رةشنووسةدا،
ثشتبةست بة ثالنة ياساييةكة بيَتء
بةثيَي راسثاردةي كؤنطرةي تايبةت
بة ضاكسازيي ياسايي بيَتء لةثيَناو
جيَطيركردني بيرؤكةي ياسايي هاوبةشء
ضةسثاندني سيستمي ثةرلةمانيدا بيَت ،بة
جؤريَك لة دةرئةنجامدا رةشنووسةكة
ببيَتة مةكؤيةك بؤ كؤكردنةوةي
سةرجةم طوتارة جياوازةكانء ببيَتة
مايةي ريَكةوتني نيشتمانيي ،نةك مايةي
جياوازييء ملمالنآء ناكؤكي ،ضونكة
دةبيَت لة دواجاردا رةشنووسي دةستوور
بةشيَك بيَت لة ضارةسةر ،نةوةك بةشيَك

نةتةوايةتيء ئايينييةكان.
* نوَينةراني ثارتة سياسييةكان.
* دةكرَيت بة ث َيي ث َيويست ،ئةندامي
تر بؤ ئةم ليذنة باآلية ث َيكبه َينرَيت ،وةك
نوَينةراني ناوضة دابإاوةكان ،نوَينةراني
كوردستانياني تاراوطة.....هتد.
 .3ئةم ليذنة باآلية لةذيَر سةرثةرشتي
ثةرلةماني كوردستاندا كار دةكاتء
ئاساييشة ئةطةر لةذيَر سةرثةرشتي
وةزارةتي دادي هةريَمدا كار بكاتء
ئةنداماني ئةم ليذنة باآلية ،هةموويان ئةندام
دةبن لةو ليذنة فةرعييانةدا كة بؤ هةر
يةكيَك لة تةوةرةكاني ثالني ضاكسازيي
دادةنريَتء هةر لة ئةنداماني ئةم ليذنة
باآليةش ،دةكريَت ببنة سةرؤكي ليذنة
فةرعييةكان ،ئامانجي سةرةكي ئةم ليذنة

باآلية سةرةإاي سةرثةرشتيكردني ليذنة
فةرعييةكان ،كؤكردنةوةي راثؤرتي ليذنة
فةرعييةكانة ،هةروةها ثاكنووسكردنيانء
ئامادةكردنيان دةبيَت بؤ كؤنطرةي طشتيي،
واتة ثيَشوةخت ئامانجة سةرةكييةكاني
ئةم ليذنة باآلية ،دةبيَت دياريكرابن.
 .4لةذيَر سةرثةرشتي ليذنةي باآلدا،
ئةم ليذنة فةرعييانة ثيَكدةهيَنريَن-:

 ليذنةي رةشنووسي دةستوور. ليذنةي رَيكخستنةوةي ياساكانءيةكخستنيان.
 ليذنةي ثةيوةندييةكاني ن َيوانثةرلةمانء دةسةآلتي ج َيبةج َيكردن
(ئةنجومةني وةزيران -سةرؤكايةتيي
هةرَيم).
 ليذنةي ثةيوةنديي ن َيوان ثةرلةمانءدةسةآلتي دادوةريي.
 ليذنةي ثةيوةندييةكاني ن َيواندةسةآلتي
دادوةرييء
دةسةآلتي
ج َيبةج َيكردن.
 دةكرَيت هةر ليذنةيةكي فةرعي ترئةطةر ث َيويست بوو ث َيكبه َينرَيت.
 .5ئةركي سةرةكيي ئةم ليذنة فةرعييانة
بريتيية لة:

 سازداني كؤإو كؤبوونةوةي طشتييءسيمينارء كؤنفرانسي زانستي.
 بانطه َيشتكردني كةساني ثسثؤإءشارةزاكان لة بواري تايبةتمةند لةناو
هةرَيمء دةرةوةي هةرَيمء ع َيراق،
بة مةبةستي ث َيشكةشكردني
توَيذينةوةي زانستيء وةرطرتني
بيروإاء دةستكةوتني راسثاردةي
ث َيويست.
 دياريكردني وادةيةكبؤ وةرطرتني راو ث َيشنيازي
هاوآلتييان سةبارةت بة يةك َيك
لة تةوةرةكانء هةآلوَيركردني
ئةو بيروإايانةء هةَلسةنطاندنيانء
ثاكنووسكردنيان.
ثوختكردنةوةي
راسثاردةكانء توَيذينةوةكان لة
ضةند ث َيشنيازَيكدا.
 هاوث َيضكردني راء راسثاردةيليذنةي ثةيوةنديدار لةسةر توَيذينةوةء
راسثاردةكان.
 دةكرَيت ئةم ليذنة فةرعييانةكارةكاني خؤيان لةن َيوان شارةكاني هةرَيمي
كوردستاندا دابةش بكةن ،بةمةرج َيك لة
كؤتايي راسثاردةكاندا ئةو ليذنة فةرعييانة
سةرداني هةموو ثارَيزطاكانيان كردب َيتء
هةموو راسثاردةكانيان لة راثؤرت َيكي
طشتيدا ثاكنووس كردب َيت.
 .6ثاش سازداني سةرجةم كؤنفرانسء
سيمينارةكانلةريَطةيليذنةفةرعييةكانةوة
لة هةر سآ ثاريَزطاكةي هةريَم( .دةكريَت
لة ناوضةدابإاوةكان ،هةمان شيَواز
ليذنةي ثةيوةنديدار ثيَكبهيَنريَت بؤ
سوودوةرطرتن لة بيروإاء بؤضووني
هاوآلتييانء ثسثؤإاني ئةو ناوضانةش بؤ
َ
دةولةمةندكردني رةشنووسي دةستووري
هةريَم) .دةبيَت سةرجةم ليذنة فةرعييةكان،
سةرةتا ويَنةيةك لة راسثاردةكانيان بدةن
بة ليذنةي رةشنووسي دةستووري هةريَم،
ضونكة ناوةإؤكي ئةو راسثاردانةي
ليذنةكاني تر بة شيَوةيةك لة شيَوةكان
ثةيوةندييان دةبيَت بة رةشنووسي
دةستوورةوةء بةم ثيَيةش سةرةإاي
ئةوةي كة ليذنةي رةشنووسي دةستوور
راسثاردةكاني خؤي ئامادة دةكات،
بةآلم ثيَويستة دوايةمين ليذنة بيَت كة
راسثاردةكاني خؤي بداتة ليذنةي باآلء
راثؤرتي ليذنةي دةستوور ،كؤكراوةء
ثوختةي سةرجةم راثؤرتي ليذنةكاني
تريش لةخؤ دةطريَت.
 .7ثاش طةيشتني سةرجةم راثؤرتء
راسثاردةو ثيَشنيازةكانء لة ناويشياندا
راسثاردةكاني ليذنةي رةشنووسي
دةستوور بة دةستي ليذنةي باآل،
ثيَويستة دةستبةجآ بإيار بدريَت بة
بةستني كؤنطرةي طشتي بة ناوي
«كؤنطرةي طشتيي ضاكسازيي ياسايي
سيستمي ثةرلةماني لة كوردستاندا».
جا ئةوكات لةناو ئةو كؤنطرةيةدا ،هةر
بإياريَك دةدريَت ،ئةوا دةطةإيَتةوة بؤ
بةشداربوواني كؤنطرةكة ،بةمةرجيَك
كؤنطرة
راسثاردةكاني
ناوةإؤكي
بيرؤكةي طؤإينء هةمواركردني بةشيَك
لة مادةكاني رةشنووسي دةستووري
هةريَمي كوردستان لةخؤ بطريَت ،جا بة
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ئةم ثرؤذةية
هةوَلدان َيكة بؤ
رزطاركردني ثرؤذةي
دةستوور لةو
دؤخةي كة ئ َيستا
تيايداية ،هةروةك
ضؤن هةوَلدان َيكيشة
بؤ رزطاركردني
ثرؤذةكة لةو ملمالنآ
سياسييانةي كة
ئ َيستا لة هةر َيمدا لة
ثةرةسةندندان
زيادكردني هةنديَك بإطةو مادةي نوآ
بيَت ،ياخود البردني هةنديَك لة بإطةو
مادةكاني ئةو رةشنووسة ،يان ضاككردنء
داإشتنةوةي بيَت .ئةمة سةرةإاي
ثيَشنيازكردني دانانء هةمواركردني
ياسا ثةيإةوكراوة ثةيوةنديدارةكاني
هةريَم ،هةموو ئةمانة ئةركي كؤنطرة
دةبن ،بةمةرجيَك هةموو راسثاردةكان
لة ضوارضيَوةي خزمةتكردني ثةرةثيَداني
سيستمي ثةرلةماني هةريَمدا بسوإيَنةوة
بةثيَي ئةو ستانداردة تيؤرييةي كة هةيةء
سيستمة ديموكراسيء زيندووةكاني
جيهان ثةيإةوي دةكةن ،واتة راسثاردةكان
نابيَت بؤ رازيكردني ئةمء ئةو بن ،بةقةد
ئةوةي كة ثيَويستة لة خزمةت ئةزموونيَكدا
بن كة دةبيَتة بناغة داإيَذةري حكومداري
هةريَم بؤ ماوةيةكي دوورودريَذ.
ئةمةش خؤي لة خؤيدا ئاماذةدانيَكي
راستةوخؤية بؤ مةوداي هةستياريي
ثرسي دةستوور لة هةريَمدا ،بؤية دةبيَت
طوآ لة هةموان بطيريَت مادام لة ئةنجامدا
ئةم دةستوورة بؤ هةموانةء بةسةر
هةمواندا جيَبةجآ دةكريَت ،بةتايبةتيش
ئةطةر بمانةويَت دةستووريَك دابنيَين كة
شياوي جيَبةجيَكردنء ثةيإةوكردن بيَت،
خؤ ئةطةر رةشنووسيَكيش بة مردوويي
لةدايك بيَت ،ئةوا وا باشترة هةر نةيةتة
دنياوة ،جا ئةطةر راسثاردةكاني كؤنطرة
وةك خؤيان وةرطيران ،بةو مةرجةي كة
باسكرا لةثيَناو خزمةتكردني ئةزمووني
حكومداريي تةندروستء بةرةوثيَشبردني
سيستمي ثةرلةماني لة هةريَمدا ،وةك ئةو
شيَوةيةي كة لة بناغة تيؤريء ئةزموونة
سةركةوتووةكاني سيستمي ثةرلةماني
وآلتة ديموكراسيء ثيَشكةوتووةكاني
جيهاندا هةيةء رةشنووسي دةستوورةكة
َ
دةولةمةند كران ،ئةوا
بةو راسثاردانة
ئةوكات دةتوانريَت بوتريَت ،رةشنووسي
دةستوور النيكةمي بيرؤكةي هاوبةشي
هاوآلتيياني هةريَمي كوردستان لةخؤ
دةطريَتء دةبيَتة مايةي رةزامةندييانء
هةر ئةو كاتةش دةتوانريَت ئةم
رةشنووسة وةك بةشيَك لة ضارةسةري
طرفتة سياسيء ياساييء كؤمةآليةتيء
ئابوورييةكاني هةريَم سةير بكريَت .ئةطةر
نا ،ئةو رةشنووسي دةستوورة ،دةبيَتة
بةشيَك لة كيَشةيةكي ياساييء سياسيي
قووأل لة هةريَمدا كة تةبايي سياسيء
كؤمةآليةتي هةريَم بةتةواوةتي تيَكدةدات،
ئةمةش كاريَكة بؤ هةموومان نةخوازراوة.
َ
هةولدانيَكة
لة كؤتاييشدا ئةم ثرؤذةية
بؤ رزطاركردني ثرؤذةي دةستوور لةو
دؤخةي كة ئيَستا تيايداية ،هةروةك ضؤن
َ
هةولدانيَكيشة بؤ رزطاركردني ثرؤذةكة
لةو ملمالنآ سياسييانةي كة ئيَستا لة
هةريَمدا لة ثةرةسةندندان ،تا دةستوور
نةكريَتة ضةكيَك بة دةست هةنديَكةوة بؤ
سةركوتكردني هةنديَكي ترء تا ئةزمووني
هةريَميش نةكريَتة قوربانيي ملمالنآ
سياسييةكان.
لةطةأل ريَزدا...

